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  Mimarlık terkib ve  
telif sanatıdır
Mimar Hilmi Şenalp: “Mimarlık yalnız bina inşa sanatı 
değil, bir terkib (kompozisyon) ve telif sanatıdır. Mal-
zeme ve madde tesirine dikkat edilerek, bir ahşabın, 
taşın ya da mermer sathın, bir sıvalı veya brüt beton 
yüzeyin her birinin insan üzerinde farklı tesirler uyan-
dıracağını bilerek buna göre tasarım yapılması gerekir.” 
Kübra Kuruali Yaşar’ın röportajı sayfa 2’de

02

  Gelenekli sanatlarımız 
bazı ellerde bozuluyor
Tezhip ve minyatür sanatçısı Gülbün Mesera: “Doğ-
rusu yenilik yapmak için çok fazla araştırıp, eskiyi 
bilmek gerekir. Eskiyi tahrip etmeden, bozmadan 
yapmak gerekir. Bu da zordur. Yani bazı ellerde 
Türk klasik sanatlarımız maalesef bozuluyor.” 
Merve Akbaş’ın röportajı sayfa 4’de.
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  İnsanlığa verı̇ lebı̇ lecek 
en büyük ödül “sanat”
Ressam Süleyman Saim Tekcan: “İyi ki sanatın 
içindeyim diyorum. Sanat dünyada insanlığa veri-
lebilecek en büyük ödül. Sanat bir devleti, milleti 
yücelten önemli bir kavram.” 
Merve Yılmaz Oruç’un röportajı sayfa 6’da. 
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  Mehmet Nuri  
Yardım’dan öneriler 
“Dersimiz Edebiyat”, “Halk Türkülerinden 
Seçmeler”, “Aşina Çehreler”, “Çocuklar İçin 
İslam Tarihi” ve daha birçok eserin sahibi, 
gazeteci, yazar ve edebiyat araştırmacısı 
Mehmet Nuri Yardım’a; “2022 yılından hangi 
kitapları okuyalım?” diye sorduk. 
Halil İbrahim Aygül’ün yazısı sayfa  10’da.

  Dijital platformlarda 
yıl sonu raporu
Yılın son dijital ekran sayfasında; Netflix, 
Mubi, Amazon Prime, Gain ve BluTV’nin bir 
yıllık içerik üretimleri artıları eksileriyle ele 
alınıyor. 
Rıza Oylum’un yazısı sayfa 14’te.

  Ödüller bir başlan-
gıcı işaret ediyor
Yazar Ayşegül Genç: “Ödül genel bir ödül 
aslında. İlk eserler ödülü gibi değil. Şimdiye 
kadar yazdıklarınıza ve duruşunuza verilen 
bir ödül olabilir. Aynı zamanda bir başlan-
gıcı da işaret ediyor.” 
Şeyma Subaşı’nın röportajı  
sayfa 12’de.

10 12 14

Cumhurbaşkanlığı’nın 2022 Yılı Kültür Sanat Büyük 
Ödülleri’nde vefa ödülü büyük halk ozanımız Âşık 
Veysel’e verilecek. Yarım asra damgasını vuran Âşık 
Veysel’in günümüz müziği açısından nerede tanım-
lanabileceğini ve müziğinin evrenselliğini yazar 
Sadık Yalsızuçanlar, Türk halk müziği sanatçıları 
Orhan Hakalmaz ve Coşkun Karademir ile konuştuk. 

Muhammed Emre Yapraklı’nın haberi sayfa 8’de.
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İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, 

Osmanlı Arşivi, Marmara İlahiyat Camii, 

Şehitler Abidesi gibi eserleriyle tanıdığımız 

Hilmi Şenalp, mimari alanda 2022 Cumhur-

başkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne 

layık görüldü. Geleneksel olana getirdiği 

yeni yorumlarla öne çıkan Şenalp ile ödül 

heyecanını, İslam düşüncesinin mimariye 

yansımalarını, geleneği ve moderni doğru 

anlamanın nasıl mümkün olacağını konuştuk.

Gelenek

modern  
olamaz!

yenilenerek  
geleceğe aktarılır, 
bu yüzden

Öncelikle 2022 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödü-
lünüz hayırlı olsun. Eserleriyle ödüller almış bir mimar olarak 
listede isminizi gördüğünüzde neler hissettiniz? 

Çok teşekkür ederim. Elbette devletimizin hususen mimari konu-
sunda böyle bir takdirin içinde olması bizi ziyadesiyle memnun etti, 
bizim için şereftir. Ancak biz hiçbir zaman ödül için çalışmadık, 
ödüllere ehemmiyet vermedik. Bir iş için ne yapılması icap ediyorsa 
onun gayreti içinde olmaya çalıştık. Aldığımız hiçbir ödül, başvuru 
yapıp ardından bir beklenti içerisinde olduğumuz şekliyle verilmedi. 
Ödülleri veren kurumlar uygun görmüşler, bu ödülleri vermişler. Bu 
yüzden aldığımız ödül sayısı oldukça azdır. Mimarlık ödülleri maa-
lesef bir endüstridir. Eğer çok ödülünüz varsa, bu endüstriye yatırım 
yaptığınız, yani ödül almak için para harcadığınız anlamına gelir. 

Mimarlık  terkib ve telif sanatıdır

İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, Osmanlı Arşivi, Marmara 
İlahiyat Camii, Şehitler Abidesi gibi yapılarınızda geleneksel olana 
getirdiğiniz yeni yorumlarla karşılaşıyoruz. Eserleri böyle yorum-
layabilmek özellikle neye dikkat etmeyi gerektirir? 

Bunun için öncelikle İslam mimarisini ve kaynaklarını çok iyi bil-
mek mecburiyetindeyiz. İslam mimarisinin her zaman insanı ve 
insan ölçeğini esas alan bir mekân anlayışı olmuştur. Bu mimarinin 
insan üzerinde oluşturduğu tesirleri, bizim yeni malzemeleri kul-
lanırken de oluşturabiliyor olmamız gerekir. Bunu yapabilmek için 
bazı olmazsa olmazlarımız mevcut. Bunlardan en önemlisi arşın 

ölçeğinin ve bu ölçeğin içerisindeki nisbet ve ahengin kullanılması... 
Mimarlık yalnız bina inşa sanatı değil, bir terkib (kompozisyon) ve 
telif sanatıdır. Bu noktada kütleleri etkileyen planların uslub ve 
ahenk prensibine uygun tasarlanması, gözün hareketini yönlendi-
recek olan cephelerin göz ve ruh zevkini temin edecek bir şekilde 
doğru nispetlerle ele alınması icap eder. Dış cepheler dışarıdaki kütle 
tesirini ortaya çıkaracak, iç cephelerin oluşmasıyla husule gelecek 
olan iç mekânlar da mahremiyet, güven ve huzur tesirlerini oluştu-
racaktır. Malzeme ve madde tesirine dikkat edilerek, bir ahşabın, 
taşın ya da mermer sathın, bir sıvalı veya brüt beton yüzeyin her 
birinin insan üzerinde farklı tesirler uyandıracağını bilerek buna 
göre tasarım yapılması gerekir. Detaylarda renk, ışık, simetri, ritim 
ve ahenk gibi unsurlara dikkat edilerek çalışmalar zenginleştirilir.

Vücutta zaman olmaz, an olur

Eserlerinizin dış mekânındaki geometrik bir desenin, içeriye adım 
attığımızda adeta bizimle birlikte yürüdüğünü hissediyoruz. Bu 
iç-dış dengesini tuttururken geleneğe yaptığınız atıftan bahseder 
misiniz? 

Bu noktada mekândaki zaman boyutu ortaya çıkıyor. Aslında biz 
insanlar olarak 3 boyutlu geometrik bir dünya ve 4. boyut olarak da 
zaman boyutunda yaşıyoruz. Bu konu Einstein tarafından zama-
nın izafiyeti teorisinde ortaya konmuştur. Ancak bu çok önceden 
beri İslam düşüncesi ve mimarisinde bilinen bir mevzudur, mekân 
psikolojisi olabilecek en iyi şekilde ele alınmıştır. İnsanın hem 
mekândaki kendi hareketleri hem de göz hareketleri düşünülerek 

mekânlar tasarlanır. Dış cephede gördüğünüz geometrik desenler 
binaya kendi karakterini verir, yani gözünüz takıldığı anda geomet-
rik desen tevhid ve tabiattaki düzen fikrini size tekraren hatırlatır. 
Aslında bunun için sadece geometrik bir desene ihtiyacınız yoktur, 
bunu cephenin arka planında saklı olan matematik ve geometrik 
düzen ile de verebilirsiniz. Bu desenlerin ya da geometrik düzenlerin 
olduğu yerde biraz önce bahsettiğimiz gibi nispetler doğru kurgu-
lanır, malzeme, renk, simetri, ahenk, ölçek gibi unsurlar doğru ele 
alınırsa hissettiğiniz bu tesirler zaten kendiliğinden oluşur, yani 
içeriye girseniz de zaman izafi olduğundan girişte dondurduğunuz o 
an size eşlik etmeye devam eder. Zaman izafi bir kavramdır. Vücutta 
zaman olmaz, an olur. Bunu İslam mimarisinin hemen bütün şube-
lerinde görmemiz mümkündür. Bir Selçuklu kervansarayının taç 
kapısı, bir Osmanlı medresesinin giriş cephesi, hatta kadim ahşap 
bir evin cephe düzeni bu iç-dış dengesini oluşturan tesirlere sahiptir. 

Ülkemizin sadece mimari değil bir medeniyeti inşa eden tüm alan-
larda geleneği günümüze göre yorumlayabilen eserlere ihtiyacı 
var. Bu anlamda son yıllarda dikkatinizi çeken, “kendi kaynak-
larından hareketle yapılmış” dediğiniz işler var mı? 

Bu mevzuda rahmetli olmuş Sedad Çetintaş, Vasfi Egeli ve Sedad 
Hakkı Eldem’in hem mimarlık hem de kaynaklar hususundaki gay-
retlerini hayırla yad etmek gerekir. Günümüzde düşünce temelli 
doğru yorumlarıyla hocam Sadettin Ökten’e de minnettarız.

K Ü L T Ü R  S A N A T

  Akbank Sanat’tan  
‘Dijital Sezgiler’
Küratörlüğünü Helena Nikonole’nin 
üstlendiği “Dijital Sezgiler/ Digital Serendi-
pity” sergisi yeni medya sanatında yapay 
sinir ağları olgusunu inceliyor. Yapay zeka 
üzerine yoğunlaşan sergi, yapay zekanın 
hem bir araç hem de felsefi bir kavram ola-
rak ele alıyor. Yapay zekanın çağdaş sanat, 
kültür, insanlar ve toplum üzerindeki etki-
sini inceleyen sergi, 11 Şubat 2023’e kadar 
ziyaretçilerini bekliyor.

  İstanbul  
Film Festivali  
başvuruları başladı
42. İstanbul Film Festivali’ne başvuru-
lar başladı. İstanbul Kültür Sanat Vakfı 
(İKSV) tarafından bu yıl 7-18 Nisan 
2023’te düzenlenecek 42. İstanbul Film 
Festivali’ne başvurular açıldı. Festival 
‘de katılan filmler,  Ulusal Yarışma, 
Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal 
Kısa Film Yarışması başlıkları altında 
izleyiciyle buluşacak. 

  “Emek Ödülü”
Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Sinema Genel Müdürlüğü tara-
fından desteklenen, Beyoğlu 
Belediyesi katkılarıyla SETEM 
tarafından düzenlenen 10. 
Uluslararası İpek Yolu Film 
Festivali kapsamında bu yıl 
‘Emek Ödülü’ yönetmen Engin 
Ayça’ya takdim edilecek.

K I S A  H A B E R

  TİEM’ten  
yeni bir sergi
Kuveyt Türk tarafından desteklenen ve 
Beste Gürsu’nun küatörlüğünü yaptığı 
sergi, Sultanahmet’teki Türk ve İslam 
Eserleri Müzesi’nde (TİEM) Piri Reis’ten 
Matrakçı Nasuh’a eski İstanbul’u anlatan 
sanatkarların gravürlerinin çini sanatıyla 
işlendği “Geçmiş Zaman Olur Ki” sergisi 
açıldı. Çini sanatçısı Sevim Ersoy’un çalış-
malarının da yer aldığı sergi 18 Aralık’a 
kadar ziyaret edilebilecek.

  Kelimat Sanat  
Galeri’de sonsuz sanat
‘Hayat Kısa Sanat Sonsuz’ sulu boya 
resim sergisi Üsküdar’da açıldı. 
Ressam Mustafa Vural’ın sulu boya 
resimlerinden oluşan “Hayat Kısa 
Sanat Sonsuz” adlı resim sergi 
Kelimat Sanat Galerisi’nde sanatse-
verlerle buluştu. 25 eserin yer aldığı 
sergi, 15 Aralığa kadar ziyarete açık. 

  TRT Dijital  
platformunda “Altay”
TRT Dijital platformunda göste-
rilecek İlk Türk süper kahraman 
evreni olarak tanıtılan T World 
dizisi “Altay”ın oyuncu kadrosu 
belli oldu. TRT Dijital’de yayınla-
nacak dizinin kadrosuna Alper 
Saldıran, Aslı Sümen, Beste 
Kökdemir, Cem Özer ve Toprak 
Sergen gibi isimler yer aldı.

Atlıkarınca yılı 

Hayatımız gelecek için hayaller kurmakla 
geçmişe bakmak arasında durmaksızın dönen 
bir atlıkarıncadır. Defalarca başladığımız nok-
taya döneriz, bitirdiğimiz noktaya varırız. Aynı 
kaldığını zannederiz her şeyin ama biz gelene 
kadar değişmiştir manzaralar. Atlar ileriye 
atılır belki bir uçurum hayaliyle. Heyecanla 
koşarlar oysa biz sanırız ki bizi taşımaktan 
kaynaklanır coşkuları. Müzik çaldığı sürece 
döner atlıkarınca. Müzik çaldığı sürece yaşa-
rız bir umutla.

Bize armağan edilen yıllardan birini daha savu-
rurken rüzgâra, bir kez daha dönüp bakarız o 
koca yıl içerisinde yaşadıklarımıza. Güzellikler, 
hüzünler, sevinç ve hayal kırıklıkları, kardeş-
likleri gereği aynı anda çıkar gelirler. Onlarla 
yüzleşebilen, sonra da dostça veda edebilendir 
şanslılarımız.

Ben geriye dönüp baktığımda hayatımın en 
önemli parçasını görürüm: Edebiyatı. Yeryü-
zünü daha yaşanılır kılan bu büyü, hem yazarak 
hem de okuyarak senenin çoğuna hâkim olur. 
Fakat mevcuda eklemeler yapmak gerekir 
yoksa edebiyat, coşkun bir ırmak gibi akamaz. 
Yeni kitaplar, yeni heyecanlar da edebiyatı 
her daim canlı tutan yeraltı sularıdır. Geride 
bıraktığımız sene, benim heyecanımı artıran 
en önemli haber, Hermann Broch’un muazzam 
eseri Uyurgezerler’in dilimize kazandırılmış 
olmasıydı. Sevgili Sami Türk’ün çevirisiyle 
yayımlanması ise bu güzelliği artırdı.

İki yıllık bir aradan sonra edebiyat da tekrar 
eski yatağına kavuşmuş oldu. Salgın süreciyle 
birçok etkinlik askıya alınmışken bu sene 
“insan insana yeniden kavuştu.” İki yıllık bir 
kesintinin ardından TÜYAP Kitap Fuarı, alışık 
olduğumuz kasım ayında değil, aralık ayında 
yapıldı. Eski ihtişamlı günlerini belki yaşamadı 
ama düzenlenmiş olması dahi, edebiyat adına 
her şeyin yine yolunda olduğunun kanıtı.

Salgın süreciyle hayatımıza birtakım güzellik-
lerin katıldığını da inkâr edemeyiz. Çevrimiçi 
atölyeler, daha çok bir ihtiyaca binaen yapılmış 
olsalar da artık kalıcı ögelere dönüştüler. Önce-
leri her tür etkinlik lokal kalmak zorundayken 
çevrimiçi imkânı, dünyayı evimize bağlayacak 
güce erişti. Sosyal medya platformları üzerin-
den yapılan canlı yayınlar da hayatımızın asli 
ögelerine dönüştü çoktan.

Edebiyat adına başka güzellikler ise Kahraman-
maraş ve Van’da yaşanıyor. Kahramanmaraş’ta 
bu yıl yapılan bütün edebî etkinlikler Sezai 
Karakoç’un anısına düzenlenirken Van’da şair 
ve yazarlar, edebiyatseverlerle buluşuyor. Salgın 
sürecinin tamamen bitmesiyle edebiyat da akı-
şını özgürce sürdürüyor artık. Özgür olduğu için 
de tek bir şehre veya bölgeye mahkûm kalmak 
zorunda değil daha fazla. 

Fuarlar, festivaller, etkinlikler, sempozyumlar… 
Aralık ayı, dolayısıyla yıl henüz bitmedi. Son 
bir gayret ve aşkla birkaç etkinliğe daha tanık 
olacağız gibi görünüyor. Çünkü edebiyat ırmağı, 
bütün engel ve sınırlarından kurtuldu. O aka-
cak ki bizim atlıkarıncamız da daha büyük bir 
hevesle dönebilsin. Müzik daha gür çıkacak, 
atlar daha coşkun şahlanacak ve onlar dön-
dükçe yeni yıl onun büyüsüyle gelecek.

NA İ M E  E R K O VA N
n.erkovan@litrossanat.com 

Her şeyin moderni itibar görmeye 
başladı

Geleneksel mimarimizin kesintiye uğra-
dığı uzun bir dönem var. Siz hem geleneğin 
devamlılığını sağlayan hem de ona yeni 
yorumlar katan projeler gerçekleştirdiniz. 
Ve bu eserlerinize özellikle “modern” denme-
sinden kaçındınız. Tam bu noktada geleneği 
ve moderni doğru anlamak adına bizim için 
tanımlayabilir misiniz?

Modernite günümüzdeki anlamı ve haliyle 
materyalist Batı medeniyetinin eşyaya bakı-
şının, âlem idrakinin, eşyaya çarpık ontolojik 
ve entelektüel yaklaşımının adıdır. Herkesin 
“modernitesi” taklit değil kendi değerlerinden 
hareketle, geleneğe doğru atıfla “kendine göre” 
olmalıdır. İslam mimarisinde ifadesini bulmuş 
olan bu sadeleşmiş, uslûblaşmış sanat dediği-
miz anlayış, nasıl bir değerler manzumesine 
sahip olduğumuzun en büyük delilidir. Gele-
nek, yenilenerek geleceğe aktarılan değerleri 
ifade eder, bu yüzden modern olamaz. Gelene-
ğinizde olanı yenileyemeden, yani yeni tabirle 
güncellemeden bir sonraki nesle bırakırsanız, 
orada önce bir çürüme, ardından aşırı tekrara 
bağlı olarak gelen bir yılgınlık ve nihayetinde 
gelenekten kopma gerçekleşir. Bu kopma 
gerçekleştiğinde bir kültürel difüzyon oluşmak-
tadır, yani yoğunluğu az bir kültür ortamınız 
olduğundan, oluşan boşlukları başka kültürler 
doldurmaya başlar. Batı medeniyeti moderniteyi 
önce kendisi yaşadı. Dini çok hızlı bir şekilde 

toplumdan uzaklaştırdığı için oluşan boşluk-
ları değişik fikir ve felsefe ekolleri ile doldurdu. 
Öncelikle Feodalizm sonrası Rönesans ile Pagan 
Roma, Yunan kültürüne tekrar bağlandı. Ardın-
dan bu kültürün gerektirdiği insana ait kültür, 
din vs. ne varsa bunu kendine tekrar uyarlamak 
istediği için yeni Paganizmin tanrısı bilim oldu. 
Bilimde hep ileriye gidebilmek için bir felsefe 
gerekiyordu ve bu felsefe ekolleri içerisinde 
aslında sınırları olan akıl ve idealizm ön plana 
çıkarak bir şeyin saf olması neticesini ortaya 
çıkardı. Bunun neticesinde muhteşem bir bilim-
sel gelişme bekleyebilirdiniz ancak sonucu 
büyük bir politik bölünme ve iki dünya savaşı 
oldu. İki kere aynı hataya düşen Batı idealizm-
den nihilizme düştü ve şu noktaya geldi: bugünü 
gerektiren ne ise en ideal ve akli (!) olan odur, 
o ne ise modumuz, tarz ve usulümüz, yani tepe 
değerimiz o olsun. Böylelikle Batı medeniyeti 
modernite dinini icat etti. Her şeyin moderni 
itibar görmeye başladı. Bir mod belirleyip, bu 
modun butonuna basıp açan, sonra sıkıldığı 
zaman kapatan bir kültürdür bu; mesela bir 
arabanın, binanın tasarımının eskimesi, bir 
modanın modasının geçmesi gibi… Buna tabii 
ki mimarlık da dahil oldu. Bu manada bizim 
projelerimizin modern mimarlık ile herhangi 
bir iltisakı bulunmamaktadır. Fakat Batı’nın 
burada yaptığı şey aslında kendi geleneğini 
devam ettirmekti. Yani Batı kendi içinde 
moderniteye tutarlı bir halde ulaştı. Bir akıma 
tüm gücüyle sarılıp, bu akım işe yaramamaya 
başlayınca ardından onun en büyük düşmanı 
olabilmek Batı medeniyetine ait bir özelliktir. 
Bu manada modernite dininden sonra günümü-

zün moda tabiriyle küreselleşme de modernite 
ve ondan sonra gelen postmodernizmin neti-
cesi olup, yenidünya düzeninin, adı konmamış 
yeni dinidir. Bu dinin vatanı dünya, ilâhı para, 
ahlâkı ve adalet anlayışı kanunların müsaade 
ettiği doğrular, sermayesi insandır. İşte onlara 
benzeyelim, biz de modern olalım deyince işler 
onlarda olduğu gibi yürümedi. Bütün gelenek 
koptu, savrulduk ve hafızasını yitirmiş bir 
insan gibi yeniden geçmişi hatırlamaya çalı-
şıyoruz. Biz de kendimizi bu noktada bir vazifeli 
olarak farz edip bu mevzuda elimizden gelenin 
en iyisini yapmaya çalışıyoruz.

Asli geleneği yeniden yorumlamaya çalışıyoruz

Geometrik desenleri üçüncü boyuta taşıyarak uyguluyorsunuz. 
Bu üslubu oturtmaya çalışırken etkilendiğiniz kadim yapılar var 
mıydı? 

Bu da aslında gelenekte uygulanmış bir tekniktir. Orta Asya ve 
Endülüs’te kabuk ölçeğindeki örneklerini görebiliyoruz. Günü-
müzde biz de bu asil geleneği yeniden yorumlayarak yaşatmaya 
çalıştık. Günümüz Türkmenistan topraklarında kalan Merv’deki 
Sultan Sencer Türbesi, Endülüs’teki Kurtuba Ulu Camii bu gelene-
ğin iki önemli temsilcisidir. Burada kubbesi kırlangıç tavan olan 
Erzurum Ulu Camii’ni de zikretmek icap eder.

Doğanın bilgeliği yaratıcının ilmindendir

Özellikle cami mimarisine getirdiğiniz yeni yaklaşımlarla dikkat 
çektiniz. 2000 yılında bitirdiğiniz Tokyo Camii ve Türk Kültür 
Merkezi, 2002 yılında Japon Mimarisine renk katan 40 elit eserin 
içine seçilip “Seçkin Aydınlatma Ödülü” aldı. Aynı zamanda Expo 
2005 Aichi Japan fuarında temaya uygunluk ve tasarım açısından 
“Doğanın Bilgeliği” altın ödülünü de aldı. Işık ve tabiatla bağlantılı 
bu iki ödülü İslam düşüncesini merkeze alarak yorumladığınızda 
neler söylersiniz? 

İslam düşüncesi içerisinde, vahiy ve sünnet telakkisi ile akıl, ruh ve 
gönül birlikteliği sağlanır. Bu zaviyeden bakıldığında Tokyo Camii 
başka bir yapının tekrarı olmadan, bütün detaylarıyla 16. yüzyıl Kla-
sik Osmanlı üslubunda inşa edilmiştir. Bu üslubu doğru bir şekilde 
uyguladığınızda elbette fevkalade dikkat çekiyor. Çünkü 16. yüzyıl 
Osmanlı Mimarisi, İslam mimarisinin geçmişini Anadolu ve İstan-
bul’a ait yapı gelenekleri ile en güzel şekilde mecz eden bir uslûbtur. 
İslam mimarisi, tevhid inancı ve tabiattaki düzeni, matematik ve 
geometrik formlarla karakterize eden bir mimari üsluptur. Bu özel-
liklerini geometrik desenler, mukarnas ve rumi-hatayi desenlerde 
görebiliyoruz. Böyle bir yapı doğru aydınlatma ile aydınlatıldığında 
elbette gece tesiri de çok güçlü olmaktadır. Aynı şekilde Expo 
2005 Aichi Japon fuarında da “Doğanın Bilgeliği” temasını; İslam 
Mimarisi ve İslam dininin kâinata bakışı ile âlem-eşya idrakini 
yorumlayarak, geometrik desenleri üçüncü boyuta kaldırılmış üç 
strüktür ve bunların bir parçası olan bir sergi ile işledik. Hakikaten 
geometrik desenler, İslam düşüncesindeki tevhid kavramını bir 
alem idraki olarak mimariye yansıtmış olan İslam sanatındaki 
soyutluğun çok önemli bir unsurudur. Bu noktada doğanın bilgeli-
ğinin aslında yaratıcının ilminden geldiğinin ifade edilmesi önemli 
bir fırsat olmuştur.

Mimar Hilmi Şenalp: “Herkesin “moder-
nitesi” taklit değil kendi değerlerinden 

hareketle, geleneğe doğru atıfla “kendine göre” 
olmalıdır. İslam mimarisinde ifadesini bulmuş 
olan bu sadeleşmiş, uslûblaşmış sanat dediği-
miz anlayış, nasıl bir değerler manzumesine 
sahip olduğumuzun en büyük delilidir. Gele-
nek, yenilenerek geleceğe aktarılan değerleri 
ifade eder, bu yüzden modern olamaz.”

Hilmi Şenalp

Amerika Diyanet Merkezi Expo 2015 Aichi

Berlin Şehitlik Camii ve Kültür Merk.

Antalya Serik Turizm Bölgesi

k.yasar@litrossanat.com 
K Ü B R A  K U RUA L İ  YA Ş A R

2 3

T Ü R K İ Y E ’ N İ N  D İ J İ T A L  K Ü L T Ü R  S A N A T  G A Z E T E S İ



Çocukluğunuzdan başlamak isterim. Kuşkusuz sanatla 
iç içe büyüdünüz. Bize çocukluk döneminizi, o günleri 
anlatabilir misiniz?

Biz doğma büyüme Kadıköy Mühüdarlı-
yız. Kendimi hatırladığımdan itibaren çok 
entelektüel bir çevre içindeydik. Rahmetli 
ağabeyim ve ben babamın dizlerinin dibinde 
bir çocukluk geçirdik. Ona büyük bir hay-
ranlık duyarak büyüdüm. Çok yakın bir 

ilişkimiz vardı. Ama her zaman “siz” diye hitap ederdik. 
Küçüklüğümüzde bile babamızın yanında laubali hareket-
lerimiz olmazdı. Çünkü o duruşuyla, konuşmasıyla, hal ve 
tavırlarıyla bize bunu telkin ederdi. Böyle bir atmosferin 
içinde büyüdükçe babamın kendi mesleği olan tıp ve tıp 
tarihçiliğine değil, sanat alanında yaptıklarına yöneldim. 
Ben Üsküdar Amerikan Kız Lisesi’nde okuyordum. Yavaş 

yavaş onunla birlikte ben de bir şeyler öğrenmeye, çalış-
maya başladım. Cuma günleri sürdürdüğü derslerine onun 
da arzusuyla katılmaya başladım. Önce öğrencisi, sonra 
da asistanı oldum. Hocamızın vefatından sonra ise, Cer-
rahpaşa Tıp Fakültesi’nde kurucusu bulunduğu Tıp Tarihi 
Anabilim Kürsüsü’nde sürdürdüğü sanat seminerlerine 
başkanlık ettiğimiz derslerimizde, Hocamız’ın Klasik 
sanatlarımızı canlandırmak yolundaki şahsi gayreti ve 
hedeflerinin takipçisi olarak uzun yıllar öğrenci yetiştir-
dik. 

O yıllarda Cuma derslerinde tanışıp, hâlâ irtibatınız olan 
isimler var mı?

O zamanlar tanımış olduğum veya isimlerini duyduğum 
pek çok kişi artık maalesef hayatta değil. Hocanın baş-
lıca öğrencilerinden olup, O’nun sanat yolunun en önemli 

  Arter’de  
yeni bir sergi 
Selen Ansen’in küratörlüğünü 
üstlendiği Ahmet Doğu İpek’in  
“Başımızda Siyahtan Bir Hale” 
isimli sergisi 2020–2022 yılları 
arasında farklı mecraları kullana-
rak bu sergi bağlamında ürettiği 
eserleri bir araya getiriyor. Sergi 
Arter’de 29 Ocak 2023 tarihine 
kadar ziyaretçilerini bekliyor. 

  Avatar:  
Suyun Yolu
James Cameron’un yönet-
tiği 2009’da yayınlanan ve 
dünya’da en çok izlenen  
“Avatar” filminin ardın-
dan  13 yıl sonra ikinci 
filmi “Avatar: Suyun Yolu” 
16 Aralık’ta İzleyici ile 
buluşacak. 

 Yeni Yıl Konseri 
Avrupa Caz Müzik’inin kariz-
matik sesi Hugh Coltman 
ülkemizdeki ilk büyük orkest-
rası performansı için Nail 
Yavuzoğlu yönetimindeki CRR 
Caz Orkestrası ile yeni yıl kon-
seri için bir araya geliyor. 29 
Aralık saat 20:00’da Cemal Reşit 
Rey Konser Salonu’nda müzik-
severlerle buluşacak. 

K I S A  H A B E R

takipçilerinden olan sevgili sanatkâr Azade 
Akar ile imkân nispetinde el’an görüşmekteyiz. 
Azade Akar’ın Hocamız’a refakaten İstanbul’un 
tarihi mekânlarına yaptıkları ve çoğuna benim 
de katıldığım gezilere dair tuttuğu notlardan 
oluşan ve her biri bir kitap olabilecek nitelikteki 
önemli defterleri bugün bende bulunmaktadır.

Sanatımızın esaslarını tanıtmak 
gayesindeyiz

Bir söyleşinizde şöyle diyorsunuz: “Ben 
öğrencilerimden bu sanatların sadece işçisi 
olmalarını değil, bu kültürünü de bilmelerini 
istiyorum.” Bize bu cümleyi açıklayabilir misi-
niz?

Derslerimiz, klasik sanatlarımıza merakı 
olan herkese açıktı. Burada başlıca görevimiz, 
sanatımızın esaslarını ve bağlı olduğu kültü-
rel özelliklerini tanıtmak gayesini taşıyordu. 
Tabii ki derslerimizde bütün katılımcılar içinde, 
sanatımıza ciddi anlamda gönül verenler ve 
ne alacağını bilenler kendilerini daima belli 
etmiştir. Kalabalık bir sınıfta o birkaç gerçek 
hevesliyi yetiştirmek de sanatımız adına büyük 
bir kazanç olmuştur. Bu kişiler ne mutlu ki 
bugün kendi çevrelerinde başarılı çalışmalar 
yapmaktadır.

İhtiyacı olan talebemin yanındayım

Babanızın Vasiyetname’sinde geçen bir ifade 
var: “Çok bahtiyar bir hayat yaşadım.” Bu 
cümleden yola çıkarak siz, bu sanatlar üze-
rine geçirdiğiniz yılları düşündüğünüzde aynı 
cümleyi kurabilir misiniz? Hayatınızı sanat-
larımız üzerine kurmak size nasıl yansıdı?

Bu sanat bizi bahtiyar kıldı. Bazı insanlar bunu 
bir hobi olarak görürler ama bizim için öyle 
değildi. Çünkü biz bu sanata başladığımız ilk 
yıllardan itibaren işin ciddiyetinin bilincine 
varıp, araştırmalara yönelip, çalışmalarımızı 
da o şekilde sürdürdük. Bu güzelliklerle meşgul 
olmak hakikaten bizi çok mutlu kılıyor. Bugün 
bile sanat çalışmaları dolayısıyla hayatımda hiç 
boş zamanım yok. Ders vermeyi bıraksam da 
yazıya yöneldim. Süheyl Ünver kitaplarına yazı-
lacak ön söz çalışmaları ve Türk sanatı içinde 
uzmanlaştığım ayrı konular hakkında makale-
ler kaleme alıyorum. Bir de hâlâ benimle irtibatı 
olan, çok değerli talebelerden birkaçına el’an 
hizmet vermeye çalışıyorum. Hâlâ bu konuda 
bana ihtiyacı olan talebemin yanındayım.

Süheyl Ünver’in büyük bir İstanbul sevgisi 
var. Hatta şöyle bir anekdot aktarılır: Ahmet 
Hamdi Tanpınar’la bir gün yolda karşılaşıyor-
lar. Tanpınar babanıza hitaben, “İstanbul sana 
emanet” diyor ve maalesef birkaç gün sonra da 
vefat ediyor. Kendisinin İstanbul sevgisinden 
de bahseder misiniz?

O İstanbul aşığıdır. Genç yaşında İstanbul’daki 
tarihi eserlerin tespitine başlamış. Hoca Ali 
Rıza’dan dersler alıyor ve bu şehirdeki değerli 
eserlerin sulu boyalarını yapıyor. Kendisi “ben 
bunu sanat için yapmıyorum. Benim gayem 
ileride mevcut olmayacak tarihi eserleri tes-
pit etmek” derdi. Kendisi manzara resimleri 
yapmazdı. Nerede bir tarihi eser, yapı varsa 
onları belge oluşturabilmek için çizerdi. Sayı-
sız suluboyası vardır. Anadolu’nun neresine 
gitse defterlerini yanına alırdı. Bir tıp kongresi 
veya toplantı için yaptığı gezilerde sabah erken 
saatlerde kalkar, oradaki tarihi köşeleri bulur 
ve onları çizerdi. 

Bahsettiğiniz bu defterler, çizimler ve çok 
sayıda arşiv belgesi sizin korumanız altında. 
Bu değerli eserlerle alakalı gelecek planları 
var mıdır? 

Milletimden aldığımı yine milletime vereyim 
düşüncesi içerisinde arşivini bana emanet etti. 
Onun arzusu buydu. Ben şimdi aynı anlayışı 
içinde onları koruyorum. Vefatından sonra 
Süleymaniye’de kendisinin çalışmaları için 
bir oda tahsis ettiler. Hocanın defterleri, arşivi 
buradadır. Hatta geçen hafta Hoca’nın  neşri-
yatının tümünü teslim ettim. Elimde hâlâ çok 
fazla arşiv belgesi, sulu boya gibi dosyalar var. 
Bunlar da dağılmadan Süleymaniye’ye yerleş-
tireceğiz. İlk zamanlar bir enstitü kurulmasını 
çok istedik. Yurt dışında olmasına gönlümüz 
razı gelmedi. Maalesef Türkiye’de de mümkün 
olmadı. Zaten Süleymaniye Kütüphanesi onun 
için değerli bir yerdi. Sağlığında haftada iki 
kere var gidiyordu. Arşivinin orada olması bu 
anlamda çok isabetli oldu.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük 
Ödülü’nü alan isimlerden biri de sizsiniz. 
Bunun hakkında neler söylemek istersiniz?

Beni layık görmüşler, çok teşekkür ediyorum. 
Maalesef törende bulunamayacağım. Bu haberi 
aldığımda da kızlarımın yanında, Amerika’day-
dım. O tarihte de Türkiye’de olamayacağımı 
kendilerine söyledim. Benim yerime ödülü sağ 
olsun Semih İrteş Hoca alacak.

  İki kızın  
evlilik maceraları 
İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun  2018 
yılında gösterime koyduğu William 
Shakespeare’nin yazdığı “Hırçın Kız” 
tiyatro oyunu, Sinyor Battista’nın biri 
fevkalade hırçın ve dik başlı, diğeri 
uysal ve uyumlu iki kızının evlilik 
maceralarını konu alıyor.  Oyun 6 Ocak 
saat 20:00’de AKM Tiyatro Salonu’nda 
tiyatroseverlerle buluşacak. 

  İstanbul Türk Müziği 
Festivali başladı 
İstanbul Türk Müziği Dernek ve 
Vakıfları Dayanışma Konseyi’nin 
düzenlediği 1 Aralık’ta  başlayan 
İstanbul Türk Müziği Festivali, Geb-
ze-Avcılar arasındaki farklı kültür 
merkezlerinde, müzikseverlerle 30 
Aralık tarihine kadar eşsiz konser-
leriyle 29. kez birlikte olacak. 

  Dijital değişim
Hüseyin Çağlayan’ın 
“Souffleur” isimli sergisi 
yeni medya aracılığıyla 
beden ve modern antropo-
lojiye odaklanıyor. Sergi 8 
Ocak 2023 tarihine kadar 
Sakıp Sabancı Müzesi’nde 
ziyarete açık olacak. 

2022’de salonlar yıkıldı, 
2023’te yeniden yaparız 
artık.
Sevdiğim Sanat Gazetesi Litros -ki beş altı tane 
var ve ben aralarından onu seviyorum gibi bir 
anlam çıkartmayınız, kendisinden fazla örnek 
yok memlekette- benden bir 2022 Tiyatro Sezonu 
değerlendirmesi istediğinde çok heyecanlan-
dım sevgili okur. Öyle ya pandemi süreci sonrası 
kısıtlamaların kalktığı ilk sezon sayılabilirdi geç-
tiğimiz süreç. Hemen kolları sıvadım, kalemimi 
sivrilttim ve geçtim klavyenin başına; Seyreyle 
gözüm 2022 Tiyatro Sezonunun serencamını.

Öncelikle 2022 Tiyatro sezonu camia için çiçek-
lerle süslü Japon bahçeleri gibi başladı. Pandemi 
sürecinde yeterince şımartılmıştık zaten sevgili 
okur, sevgi ve destek bolluğundan nereye sığaca-
ğımızı bilemiyorduk. Salgın sürecinde el ele veren 
yerel ve merkezi kültür yöneticileri art ardına 
açıkladıkları destek ve sübvansiyonlarla bizi 
mest ettiler. Bazı tiyatro sanatçısı dostlarımızın 
evler, arabalar aldığına dair haberler geldi kula-
ğımıza. Bizzat ben kendi tiyatroma yapılan maddi 
yardımı değerlendirecek bankayı seçmekte zor-
landım. Destek o kadar büyük oldu ki, İstanbul’da 
bulunan banka müdürleri bu parayı kendi şube-
lerinde değerlendirmem için promosyon üzerine 
promosyon önerdi.

Tiyatro camiası maddi ve manevi olarak o kadar 
desteklenmiş, öyle mutlu olmuştu ki, izleyicileri 
ile buluşmak için heyecanlı projeler geliştir-
meye başladılar. Efendim Almanya’dan Tiyatro 
yönetmeni getiren mi dersin? İngiltereden oyun 
yazarlarıyla anlaşan mı dersin? Ben bu yıl Ulusla-
rarası Tiyatro Festivalleri için çalışacağım diyen 
kibirli Özel Tiyatrolar mı dersin? Yok efendim kos-
tüm için normal kumaş beğenmeyip ipek kumaş 
ithal edeni mi ararsın? Ahh sevgili okur, tarumar 
olmuştu ortalık çok iyi hatırlıyorum. 

Neyse sevgili Litros okuyucuları, bu hengame 
içinde sezon açıldı, aman Allahım… Amman 
Allahım… O ne ilgi, o nasıl bir teveccüh, o nasıl 
bilet kuyrukları anlatamam. Pandemi sürecinde 
sanat ve tiyatrodan uzak kalan ‘Necip Türk Mil-
leti’, oyunları izlemek için birbirini ezmeye başladı. 
Bazı oyunların biletleri karaborsaya düştü, duydu-
ğumuza göre 1500-2000 TL’ye kapış kapış gitmiş el 
altından. Hafta da bir oynayan tiyatrolar beş, altı 
güne kadar çıkarttılar oyun sayılarını.

Tabii en unutulmaz olaylar sahnesi olan özel 
tiyatrolar için gerçekleşti. Efendim Kültür Bakan-
lığımız ve belediyelerimiz arasında kavgalar çıktı. 
Neymiş efendim o salon kendi muhitinde olduğu 
için belediyeler yardım edecekmiş, yok efendim bu 
salonların hepsi bir şekilde kendisini ilgilendirdiği 
için bakanlık destek olacakmış. Tabii izleyici ayrı 
terane, efendim siz iki sezon çalışmadınız her oyu-
nunuza 10 bilet alıyoruz diyen izleyici toplulukları 
çıktı. Ahh o caanım dükkan ve pasaj sahipleri de 
çıkıp; ‘sizden yarı fiyata kira alalım’ demesin mi? 
Bütün bir yılı mutluluktan ağlaya ağlaya geçirdim 
sevgili okur.

Tabii aynı durum kurum tiyatroları için de 
geçerliydi. Harika dramaturjiler, olağanüstü 
sahnelemeler, tiyatro literatürünün en seçkin 
metinleri dalga dalga tiyatroya koşan kalabalık-
lar ile paylaşıldı.

Ahh sevgili okur en kötüsü de bu kurumsal 
firmalar, holdingler, bankalar ile uğraşmaktı. 
Sıralanmışlar kapıya illa sponsor olacağız size 
diye. ‘Kardeşim istemiyoruz, yöneticilerimiz ve 
izleyicilerimiz el ele vermiş bir sorunumuz yok’ 
diyoruz anlamıyorlar. Kaç ulusal markayı kapıdan 
çevirdim, bazılarının maillerine bile geri dönme-
dim düşünün benim şımarıklığımı.

Sözün özü sevgili Litrosseverler 2022 yılında 
yıkıldı tiyatro salonlarımız, 2023’te yenilerini 
yaparız artık…

H A K A N  GÜ N E R İ
h.guneri@litrossanat.com 

Bazı ellerde Türk klasik sanatlarımız bozuluyor

Siz tezhip ve minyatür sanatında çok önemli çalışmalar yaptınız. 
Peki bugün “yenilik” bağlamında yapılan çalışmalara nasıl bakı-
yorsunuz? Bu sanatlar yeniliğe açık mıdır  yoksa geleneksel formlar 
devam mı etmelidir?

Biz bu sanatı geleneksel biçimde öğrendik. Tabii bu asırda yeni-
liğe açığız. Hoca da açıktı… Ancak bir yerden sonra yenilik kabul 
edilemeyebiliyor, iş yolunu şaşırabiliyor. Ben şimdi yapılan bazı 
minyatürlere bakamıyorum bile. Kimseyi de eleştirmiyorum, her-
kes kendi yolunda ilerliyor. Doğrusu yenilik yapmak için çok fazla 

araştırıp, eskiyi bilmek gerekir. Eskiyi tahrip etmeden, bozmadan 
yapmak gerekir. Bu da zordur. Yani bazı ellerde Türk klasik sanat-
larımız maalesef bozuluyor. Bana babamın yeniliğe açık olmasıyla 
alakalı bir anekdot aktarmışlardı: Bir öğrencisi yeni bir motif çizip 
Hoca’ya göstermek istiyor. Arkadaşıysa bunu görüp, sakın, yırt at onu 
diyor. Ancak çok emek verdiği için tüm cesaretini toplayıp Hoca’nın 
odasına gidiyor ve “Affınıza sığınarak bir şey göstermek istiyorum. 
Ben böyle bir çalışma yaptım” şeklinde kendini ifade ediyor. Hoca da 
siz gidin içeriyle meşgul olun, ben buna biraz bakayım diyor. Bir iki 
saat sonra öğrencisini çağırıp, “ben sizin yeriniz olsam şunun yerine 
bunu koyardım” gibi yorumlarda bulunuyor. Yani Hoca yeniliğe açıktı 
ve vakti olursa sizi rencide etmeden o işin düzgününü de gösterirdi.

Babamın gizli noktası “sanat”tı

Babanızın size bir öğüdü var: “İçinde bir 
nokta olsun, oraya hiçbir üzüntü, sıkıntı 
girmesin.” Bugünün sanatla ilgilenen 
gençleri adına bu cümleyi bize açıklaya-
bilir misiniz?

Biz baba kız olarak çok yakındık. En başta 
bunu söylemem gerek. Tabii, ben bunu din-
ledim ama ne demek istediğini o zaman 
tam olarak anlayamadım. Daha sonra bu 
anlamı onun hayatında buldum. Şöyle ki, 
ordinaryüs profesörlüğe yükselmiş olsa da 
akademik hayatta bazı sıkıntılar yaşardı, 
çevresiyle çekişmeleri olurdu. O bize bunu 
hissettirmemeye çalışırdı. Fakat bunu etra-
fından duyardık. Şunu ise hiç unutmadım: 
Bir gece yarısı kalktım, babam uyumu-
yor, odasında dosya karıştırıyor. Demek 
ki o sıkıntıyla uyanıyor fakat kendini bu 
güzel şeylerle teselli ediyor. Onun içindeki 
gizli nokta bu demek; Sanat… Ben kendi-
sinin öğüdünü bu şekilde çözdüm. O gizli 
noktanızı kaybettiğiniz zaman hiçbir şey 
sizi teselli edemiyor. Bizim gizli noktamız 
nedir? Onu bulmak gerekiyor. Ben bunu 
hayatımda kendime çok tatbik ettim. Hâlâ 
da ediyorum.

Gülbün Mesara: “Bu sanat 
bizi bahtiyar kıldı. Bazı in-
sanlar bunu bir hobi olarak 
görürler ama bizim için öyle 
değildi. Çünkü bu sanata 
başladığımız ilk yıllardan 
itibaren işin ciddiyetinin 
bilincine varıp, araştırmala-
ra yönelip, çalışmalarımızı 
da o şekilde sürdürdük. Bu 
güzelliklerle meşgul olmak 
hakikaten bizi çok mutlu 
kılıyor” diyor.

Tezhip ve minyatür sana-

tında ülkemizin yetiştirdiği en 

önemli sanatçılardan biri Gülbün 

Mesara’dır. Kendisi 2022 Cumhurbaş-

kanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nü 

alan isimlerden oldu. Türkiye’de geleneksel 

sanatlardan bahsettiğimizde akıllara gelen 

ilk isim Ordinaryus Profesör A. Süheyl 

Ünver’in kızı olan Mesara’yla bu vesi-

leyle bir araya gelip hem sanatını hem 

de babasından devraldığı mirası 

konuştuk. 

Gülbün Mesara

Merve Akbaş ve Gülbün Mesara

Süheyl Ünver ve Gülbün Mesara

G E L E N E K L İ  S A N A T L A R

M E R V E  A K B A Ş
m.akbas@litrossanat.com 
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Sanat hayatınız nasıl başladı?

Babam hattat ve cami hocasıydı. 
Trabzon’un aydın isimlerinden 
iyi bir din bilginiydi. Biz dokuz 
kardeştik. Bunlardan altı tanesi 
eğitimci oldu. Birçoğu da resimle 
ilgiliydi ama kendini benim gibi 
resime adayan yoktu. Aslına 

bakarsanız benim de resim okumam biraz tesadüf 
oldu. İyi bir sporcuydum ve beden eğitimi öğret-
menliği okumak istiyordum. Sonra bir ameliyat 
geçirdim bir yılımı kaybetmeyeyim diye resmim 
de iyi olduğu için bu bölüme girdim. Gazi Terbi-
ye’de okudum. Şimdiki Gazi Üniversitesi yani. Bu 
okulda birçok dalda eğitim gördüm. Heykel, baskı 
sanatı, güzel yazı… Çok şanslı olduğumu düşünü-
yorum. İyi hocalarımız vardı. Resim hocam Refik 
Ekipman ve Türk fotoğraf sanatçısı Şinasi Barutçu 
benim hayatıma dokunan önemli isimlerdi. 1961 
yılında okul bitince eğitimcilik yaptım. Artvin, 
Trabzon, Erzurum gibi illerde çalıştım. Şinasi 
hocam sayesinde 1968 yılında İstanbul Atatürk 
Eğitim Enstitüsü’nde öğretim görevlisi olarak 
çalışmaya başladım. Sonrada birçok okulda 
kurucu dekanlık yaptım. 

Kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz?

Benim alanım görsel sanatlar… 60 yıldır bu alanda 
hocalık da yapmış biriyim. Kendimi önce sanat 

eğitimcisi sonra sanatçı olarak tanımlıyorum. 
Sanatla ilgili dünyada var olan her şeyi bir biçimde 
gören onlar üzerine okuyan, düşünen kişiyim ben. 
Amerika’dan Yeni Zelanda’ya Avustralya’dan 
Japonya’ya ve bütün Avrupa ülkelerinde sanat 
üzerine araştırmalar yaptım. Ve bunları paylaş-
tım sonra da eserler ürettim.  

Farklı alanlarda çalışmalarınız var. Neden 
sadece biriyle devam etmediniz?

Gazi’de aldığım eğitimin bunda etkisi büyük. 
Çünkü orada farklı alanları gördüm. Baskı sanatı 
benim ana dalım. Ve meslek hayatımın 60 yılını 
bunun eğitimi için geçirdim. Ama şu var insan 
sadece bir dalda hayatını geçiriyorsa çok yoru-
lur. Dinlenmenin yolu faaliyet değiştirmekten 
geçer. Döngüsel Seyir adında bir sergi açmıştım. 
Bu ismi özellikle seçtim ve burada her türlü yap-
tığım daldan eserler vardı. Bir desen çıkarırsınız 
önce resim yaparsınız, sonra heykel daha sonra 
baskı yaparsınız. Aslında farklı alanlarda üretir-
ken dinleniyordum.   

Heykel çalışmalarınız ne zamandır var? 

Okuldan mezun olduğumdan beri yapıyorum. 
Yüzlerce eserim var. Mecidiyeköy meydanında 
4 metre boyunda 6 metre eninde bir alimünyum 
döküm heykelim var. Adı Lale Sümbül, babaan-
nemin adı. 

Sanatınızı hep paylaşmışsınız…

Avrupa’da katıldığım bienallerde benim serigra-
filerim yabancı sanatçıların ilgisini çekiyordu. 
Önünde durup “Bu nasıl bir teknik, biz tanımıyo-
ruz bunu.” derlerdi. Bu noktada da ya o ülkelerden 
davet aldım ya da onlar bizzat benim atölyeme 
geldi ve burada çalıştılar. Sanat paylaştıkça 
zenginleşir. Paylaşmayı seviyorum. Çoğu insan 
egoist olur ve kendi için yaşar. Ben insanlık için 
yaşayan bir sanatçıyım ve böyle olduğum için de 
mutluyum. 

Gördüğüm her şey sanatımın konusu

Eserlerinizin üretim aşamasında nelerden 
etkilenirsiniz?

Sanatçı dediğiniz kişi toplumda farklı olan kişidir. 
Sanatçı gelecekte konuşulmuyorsa, anılmıyorsa 
o zaman bir eksiklik vardır. Sanatı yerli yerine 
oturmamıştır. O yüzden sanatçı öldükten sonra 
da yaşayan kişidir. Onlar benim için duvardaki 
eserleriyle yaşıyor. Ben vefat eden sanatçıları-
mızın fotoğraflarının olduğu bir köşe yaptım 
IMOGA’da. Leonardo da Vinci’ye ölüm döşeğinde 
soruyorlar, “Ne düşünüyorsunuz?” diye. O da “Tam 
ben sanatı öğrendim, şimdi de ölüyorum” diyor. 
Bu çok önemli. Sanatçıda bitmeyen bir düşünce, 
yaratıcılık, devamlılık var. Sanatsal yaratım çok 
önemli. Eğer siz sanatçıysanız doğada her şeyden 

etkilenirsiniz ve bu etkilendikleriniz de sanata 
dönüşür. Mesela benim meşe palamudunun 
meyvesinden etkilenerek yaptığım eserler var. 
Yine atlar benim için çok önemli. Halk oyunları 
beni çok etkiler. Artvin’de kaldığım zamanlarda 
gördüğüm halk oyunlarını defalarca resmettim. 
Benim hayat içerisinde gözlemlediğim her şey 
sanatımın konusu olabilir. Bu yüzden de geniş 
bir yelpazem var. 

Geçmişiniz, kültürünüz de sizi etkileyen nokta-
lar. Uygarlıklar serinize baktığımızda bunu çok 
net bir şekilde görüyoruz. 

Sanatçı yaşadığı topraklardan, kültüründen 
beslenir. Ankara’da okurken gezdiğim Ana-
dolu Medeniyetleri Müzesi beni çok etkilemişti. 
Anadolu toprakları kadar zengin bir yer dünya 
üzerinde yoktur. Müzeye sürekli gider oradaki 
medeniyetleri incelerdim. Asurlar, Hititler, Urartu-
lar… Oradaki eserlerden o kadar çok etkilenmiştim 
ki bunlar sanatımın konusu oldu ve Uygarlıklar 
adıyla büyük bir seri yaptım. 

Atların hayatımda önemlı̇ bı̇r yerı̇ var

At figürü sizin sanat yaşamınızın her alanında 
var. Sizinle özdeşleşmiş durumda. Neden?

Bu konu ile ilgili ilk söyleceğim Nazım Hikmet’in 
şiiri olur: “Dörtnala gelip Uzak Asya’dan Akdeniz’e 

  Türk sinemasının onuruna 
ödüller verildi
İstanbul Sinema Geliştirme ve Tanıtma Derneği 
(SİNEGED) tarafından Türk sinemasının 108. yılı 
onuruna düzenlenen gecede “Türk Sinemasını 
Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar” ödül töreni 5. 
kez yapıldı. Törende, Filiz Akın, Emel Sayın, Hülya 
Koçyiğit, Tamer Levent, Yılmaz Erdoğan, Hülya 
Avşar, Gülden Karaböcek, Rahim Gülcüoğlu, Zihni 
Göktay, Murat Yıldırım, Wilma Elles, Çetin Altay, 
Mustafa Uslu, Barış Kılıç, Esin Yağmurdereli, Berat 
Efe Parlar ve Faruk Aksoy ödüle layık görüldü.

  “Hiç”liğin kralı  
Neyzen Tevfik sahnede
Bektaşi tekkesinden akıl hastanesine uzanan 
hiçlik yolcusu, veli ile deli arasında ince çiz-
gide tekkesi kalbi olarak yaşamış Neyzen’in 
hayat hikayesinin anlatıldığı  Neyzen Tevfik 
“Hiç” oyunu seyirciyle buluştu. “Hiç”liğin kralı: 
Neyzen Tevfik oyuncu Uğur Yücel’in tek kişi-
lik sahne performansıyla akıllara kazınacak 
gibi duruyor. BKM yapımı Neyzen Tevfik “Hiç” 
oyununun güncel seanlarını  tiyatrolar.com 
adresinden takip edebilirsiniz. 

 Tarihi eserler  
ait olduğu yerde
2022’de yasa dışı yollarla yurt dışına 
kaçırılan bin 120 eser yapılan çalış-
malar sonucu Türkiye’ye iade edildi. 
Çalışmalar Kültür ve Turizm Bakan-
lığı’na bağlı Kültür Varlıkları Genel 
Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele 
Daire Başkanlığı tarafından titiz-
likle yürütüldü. Eserlerin iadesi 
ABD, Hırvatistan, İngiltere, Hollanda 
ve Almanya’dan sağlandı.

K I S A  H A B E R

bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket, bizim.” 
At olmasaydı biz Anadolu’ya gelemeyecektik. 
Büyük imparatorluklar kurulmayacaktı. At bu 
anlamda çok önemli. Bir de sanatsal açıdan da 
at ve insan her zaman ilgi odağı olmuş. Atla 
benim başka kişisel hikayelerimde var tabii. 
Babaannem Lale Sümbül Hanım at binen bir 
Çerkez kızıymış. Babam hep anlatırdı. Benim de 
atlara karşı ilgim oldu. Riva yakınlarına çiftlik 
kurdum atlarla haşır neşir olmak için. Ve orada 
yüzlerce at deseni çizdim. At çoğu insana da 
sıcak gelen bir varlık.  At çalışmalarını yaptı-
ğım en uzun seri. Hatta kitap bile hazırladım, 
Atnağme adında. 

Peki eserlerinizde kullanmayı en çok sevdiği-
niz renkler hangisi?  

Turkuaz, Türk mavisi de denir. Bir de Türk 
kırmızısı. Bunlar öncelikli rengim ama bütün 
renkler benim için kıymetli.  

Eserlerinizde geleneksel sanatların izlerini de 
görüyoruz. 

Geleneksel sanatlara ilgim olmasında babamın 
hattat olmasının etkisi vardı elbette. Osmanlı 
hat sanatını soyut bir şahaser olarak görü-
yorum. Okumak çok önemli değil benim için 
estetiğini seviyorum. Birlikte çalıştığım çok 
önemli bir isim vardı, Emin Barın… Kendisi 
önemli bir hat sanatçısı. Bir gün beyaz bir kağıt 

üzerine benim tuğramı yapıp bana getirdi. “Bu 
nedir hocam?” diye sordum. Bana, “Bu senin 
tuğran. Trabzon’dan iki önemli isim çıktı. Biri 
Kanuni Sultan Süleyman diğeri de Süleyman 
Saim Tekcan…” O tuğradan yola çıkarak da at 
ile hatları birleştirdim. Ve koca bir gravür serisi 
yaptım, yağlı boya yaptım. Ama ben hattı dini 
yazı olarak ele almadım. Okunmaz yazılar yap-
tım ve soyut bir şekilde atlarla buluşturdum. 
Bazı harfler elbette belli oluyor. Ama genelde 
okunmayan yazılar.  Zaten yazı okunuyor olsa 
her şeyi anlatır. Önemli olan insanları düşün-
dürmek. Sanat düşünceyi boyutlandıran bir 
kavram. Her eserin kolay anlaşılması gerek-
miyor. 

Rüyalarımda bı̇ le resı̇m yapiyorum  

Dijital sanatlar bu ara çok gündemde. Siz ne 
düşünüyorsunuz? 

Bunu bugün konuşmak doğru değil. Her yeni 
sanat cereyan ettiğinde bu eğer geleceğe kalırsa 
sanat olur. Kalmıyorsa sanat olmuyor. Şimdi bu 
yapılan dijital sanatlar geleceğe kalırsa sanat 
olarak algılanacak ve konuşulacak. Ama 
insanları düşündüren bir yanı olduğunu düşü-
nüyorum. 

Bugünlerde neler yapıyorsunuz? Sanat üreti-
miniz devam ediyor… 

Ben rüyalarımda bile resim yapıyorum. Benim 
hayatım sanatla uğraşmak. Yakın zamanda 
Ankara’da Milli Kütüphane’de bir sergimiz 
olacak. Onun çalışmalarına devam ediyorum. 
Heykel, resim, gravür eserlerinden oluşan dev 
bir sergi olacak. 

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülleri’nde 
Resim alanında ödüle layık görüldünüz. Neler 
söylemek istersiniz?

Bana sürpriz oldu aslında. Çok önemli bir 
kurumun ödülünü alacağım için mutluyum ve 
gururluyum.

  Farklı sanatçıların 
eserleri bu sergide 
Beyoğlu Belediyesi Artizan Sanat 
Galerisi’nde ‘Sanathane Resim ve 
Heykel Koleksiyonu’ sergisi sanat-
severlerle buluştu. Küratörlüğünü 
Mehmet Lütfi Şen’in yaptığı 30 
yıllık bir birikim sonucu oluşan 
koleksiyonda farklı sanatçılara 
ait eserler yer alıyor. 23 eserin yer 
aldığı sergi 7-17 Aralık tarihleri 
arasında ziyaretçilerini bekliyor. 

  Ödüllü fotoğrafçının 
gözünden “İstanbul  
Balıkçıları”
Ödüllü belgesel fotoğraf sanatçısı Hasan 
Cem Araptarlı’nın 55 fotoğraflık İstanbul 
Balıkçıları sergisi açıldı. Bomontiada’da 
ziyarete açılan sergide, 150x300cm gibi 
dev boylarda birçok fotoğraf, ışıklı baskılar 
gibi değişik tekniklerle yapılmış eserler ve 
NFT’ler de bulunuyor. Küratörlüğünü fotoğ-
raf sanatçısı Ali Kabaş’ın yaptığı sergi, 18 
Aralık’a kadar sanatseverler buluşacak.

  Ödüllü yönetmenden  
yeni film
Engellilerin ve gurbetçilerin yaşamındaki zor-
lukları anlatacak olan “Uğur’lu Anne” filminin 
çekimleri başladı. Hollywood ödüllü yönetmen 
Cevahir Çokbilir’in yönettiği film, engelini aşmak 
için Türk Halk Müziği ile ilgilenen, eğitim ala-
rak beste ve klipler çeken sanatçı Uğur Sofu’nun 
müzikle hayata bağlanması ve yaşadıkları zor-
lukları konu ediniyor. Çekimlerinin Almanya ve 
Türkiye’de yapıldığı film Almanya’daki Hessen 
Film Enstitüsü tarafından da desteklendi.

Hangi Atatürk Kültür  
Merkezi? Ankara Atatürk 
Kültür Merkezi mi? İstanbul 
Atatürk Kültür Merkezi mi?

Atatürk Kültür Merkezi deyince ilk ola-
rak aklımıza hemen İstanbul’un Taksim 
Meydanı’nda sahne sanatlarının merkezi; 
konserleri, tiyatroları, operaları, baleleri 
ve tüm etkinliklerine ev sahipliği yapan 
muhteşem bir yapı gelir. Mesara, “Bu sanat 
bizi bahtiyar kıldı. Bazı insanlar bunu bir 
hobi olarak görürler. Bizim için öyle değildi. 
Çünkü biz bu sanata başladığımız ilk yıllar-
dan itibaren bu işin ciddiyetinin bilincine 
varıp, araştırmalara yönelip, çalışmaları-
mızı da o şekilde sürdürdük. Bu güzelliklerle 
meşgul olmak hakikaten bizi çok mutlu kılı-
yor” ifadelerini kullanıyor. Bu yapı Türkiye 
Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına 
bağlıdır. Konumuz olan diğer Atatürk Kültür 
Merkezi ise öncelikle Ankara’nın Çankaya 
ilçesindedir. Sanki her ikisinin de kısaltıl-
maları AKM olarak düşünülse de Ankara’da 
bulunan yapının kısaltması AKMB, açık 
adıyla Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı’dır. 
Başkanlığını Dr. Zeki Eraslan başarıyla sür-
dürmektedir. AKMB 1983 yılında 2876 sayılı 
kanunla Türkiye Cumhuriyeti Atatürk, 
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bün-
yesinde kurulmuş 2018 yılında Kültür ve 
Turizm Bakanlığıyla ilgilendirilmiştir. Bu 
merkez bir “bilim ve kültür akademisidir”. 
Türk kültürünü temele alarak araştırma, 
yayın, teşvik ve ödüller vermektedir. Temel 
görevi Türk kültürünü bilimsel yöntemlerle 
araştırmak, tanıtmak, yaymak ve bu alan-
daki kişi ve kuruluşları destekleyip iş birliği 
yapmaktır.  Ülküsü ise Türk kültürü araştır-
malarında ulusal ve uluslararası düzeyde en 
yetkin kurum olmak; kültürümüzün temel 
değerlerini yaşatarak milli kültürü çağdaş 
medeniyetler seviyesi üzerine çıkarmaktır. 
Bu ülküyle hareket eden AKMB kuruluşun-
dan günümüze yüzlerce yayın yapmıştır.  
Edebiyat, tiyatro, sanat tarihi, tiyatro, resim ve 
Türk müziği üzerine yurt içi ve yurt dışında 
yayın ve etkinlikler düzenlemiştir. Ülkemizin 
kültürel ve doğal mirasına sahip çıkan gele-
nekli sanatlarımızın tanıtılması, yayılması 
ve gelecek kuşaklara aktarımını sağlamak 
amacıyla tüm bileşenleriyle çalışmaktadır. 
Bu hedef doğrultusunda çalışan AKMB çeşitli 
kurumlarla da iş birliği yapmakta ve etkin-
liklerini inançla sürdürmektedir. 2022 yılında 
asli üye olarak seçilmiş 27 adet bilim kurulu 
üyesi eşgüdümlü olarak çalışmalarını sürdür-
mektedir. Bilim kurulu belirli periyotlarla bir 
araya gelerek her yılın kültür etkinliklerini 
çok yönlü olarak düşünmekte, planlanmakta, 
ortak akla danışarak kararlar almaktadırlar. 
AKMB’nin logosu yeşil ve mavi renklerin bir 
araya geldiği Türk mimarisiyle, süsleme halı, 
kilim, dokuma, seramik vb. el sanatlarında 
görülen, “Türk düğümü” motifidir. Selçuklu ve 
Osmanlı’da karşımıza sıklıkla çıkan bu motif 
devamlılığı, sürekliliği ve evreni simgeler. 

Bugüne kadar 524 seçkin yayınla karşımıza 
çıkmaktadır. Bu seçkin yayınların 20 adedi 
Türk Müziğine aittir. 2000 yılından başla-
yarak kültürümüzün önemli bir öğesi olan 
müziğimize ve temsilcilerine özenle yaklaş-
makta ve sahip çıkmaktadır. Türk Müziği 
Teori Tarihi Kitapları, Türk Müzik Kültürü, 
Arşiv Çalışmaları, Kurumsal Tarih, Beste Kül-
liyatı gibi alanlara özgü çalışmalara destek 
vermiştir.

K Ü L T Ü R  S A N A T

İcracı ı̇ le sanatçı aynı şey değı̇ l

Baskı sanatının sizin için öneminden bahsettiniz. Var olanla 
yetinmemiş yeni teknikler katmışsınız sanatınıza. Baskı resimde 
literatüre girmiş bir uygulamanız var. Neydi onu diğer teknik-
lerden ayıran?

Uzun yıllar boyunca bir teknikle uğraşıyorsanız ona bazı yenilikler 
eklemek zorunda kalıyorsunuz. Serigrafide yaş baskı tekniğini ilk 
kullanan bendim. Genelde baskı şöyle olur. Bir renk basarsın o 
kurutulur sonra diğer rengi basarsın o kurur ve bu şekilde kaç renk 
basacaksan böyle devam eder. Bu şekilde her rengin sınırları belli-
dir. Renkler birbirine karışmaz ve renkler kendi kimliğini gösterir. 
Kırmızı, sarı, mavi ile beyaz ve siyah yani toplamda 5 renk var. Ben 
renk zenginliğini nasıl elde ederimi düşündüm. Serigrafide işler 
tek masada yapılır. Ben onun yanına masalar ekledim. Ve bu beş 
rengi kurumadan üst üste koydum. Renkler birbiri ile karıştı ve 
ara tonlar elde ettim. Ve sonsuz bir renk skalası ortaya çıktı. Onun 

için bu yaş baskı tekniği benim adımla anılır. Benzer bir durumu 
gravürlerde de yaptım. 60 yıllık sanat hayatımda bulduğum ve 
uyguladığım baskıyla ilgili farklı şeyler var. Böylece baskıyla bir 
ömür geçti, geçmeye devam ediyor. Presleri de ben imal ettim. 
Türkiye’de az sayıda pres vardı. Yabancı ülkelerden ithal etmekte 
zordu. Bende örnek olarak gördüğüm presleri inceleyip kendim 
imal ettim. Hatta kendi atölyesi için press isteyenlerde oldu. Yapıp 
onlara da verdim ve atölyelerin kurulmasına vesile oldum. 

Eğer sanatçı, birilerinin kopyasını yapıyorsa o icracıdır. Mozart, 
Itri çok önemli sanatçılar ve bunların eserlerini icra eden birçok 
kişi var. Bunlar icracı oluyor. Atölyede hocalardan gördüğünüz 
eserlere kendi kimliğinizi koyarak üretiyorsanız o zaman önemli 
bir sanatçı olursunuz. O farklılıkları yaratmak çok önemli. Ben 
eserlerimin başkalarınkine benzesin istemedim. Bütün ömrüm 
boyunca farklılıklar koymaya çalıştım. Başardığımı düşünüyo-
rum. Mesela atlarım Süleyman Saim Tekcan’ın atlarıdır.

Sanat ı̇nsanlığa verı̇ lebı̇ lecek en büyük ödül

Bir dönem sinema serüveninizde olmuş… Neden sinema ile 
devam etmediniz?

Trabzon’da yedek subaylık yaparken orada bir tiyatro kurduk. 
Sonra belediyeden yer istedik. Tiyatro salonu yaptık orayı. Zafer 
Madalyası diye bir oyunda başrolde yer aldım. Altı ay kapalı gişe 
oynadık. O dönem benim fotoğrafları çekip Ses mecmuasına gön-
dermişler. Finale kalmışım, İstanbul’a çağırdılar. İkinci oldum.  
4 tane film yaptım peş peşe. “Sevmek Zamanı”da onlardan biriydi. 
Bugün hala konuşulan bir film. Sonra bir tercih yaptım ve Trab-
zon’a dönüp eğitimci kimliğime devam ettim. 

Pişman oldunuz mu hiç?

Hiç pişman olmadım. İyi ki sanatın içindeyim diyorum. Sanat 
dünyada insanlığa verilebilecek en büyük ödül. Sanat bir devleti, 
milleti yücelten önemli bir kavram. Avrupa’da skolastik bir dönem 
yaşandı ve bu süreç Rönesans ile açıldı. Biz de Türk Cumhuriyeti’ni 
ayakta tutmak istiyorsak bunu sanatla yaparız. 

Dünyanın en önemlı̇ müzelerı̇ 
den, IMOGA

IMOGA’dan bahsedelim. Çok önemli bir müze burası. 

Bundan 50 yıl önce açtığım atölyelerde biriken eserler 
müzenin kurulmasına vesile oldu. Kendi atölyelerimi kur-
muştum. Burada çalışmalar yapıyordum. Dışarıya yaptığım 
işlerden gelen para ile atölyemi zenginleştirdim. Hem aka-
demiden hocalar hem de önemli sanatçılarda buraya gelip 
üretimler yaptı. Yaptıkları bazı eserleri de bize bıraktılar 
kendi imzalarıyla. Bunlar hep birikti. IMOGA da buradaki 
eserler ile kuruldu. Dünyanın en zengin müzelerinden. 
Envanterimizde 25 bin eser var. Bu müzeye senede yerli 
yabancı 80 bin kişi geliyor. 2004 yılında açıldı. Uluslara-
rası bir müze. Dünyanın en önemli sanatçılarının imzalı 
eserleri var. Grafik sanatları müzesi diyoruz, baskıyla oluş-
turulmuş sanat eserleri var burada. Gravür, litografi, agaç 
baskı gibi tekniklerde eseler var, yağlı boya yok mesela. 
Müzenin bana ait bazı bölümlerinde benim yaptığım, yağlı 
boya, heykel ve bazı tekniklerle oluşturduğum eserlerim 
ve çalışma atölyelerim var.

“Benim alanım görsel 
sanatlar… 60 yıldır bu 
alanda hocalık da yap-
mış biriyim. Kendimi 
önce sanat eğitimcisi 
sonra sanatçı olarak 
tanımlıyorum. Sanat 
paylaştıkça zenginle-
şir. Ben insanlık için 
yaşayan bir sanatçıyım 
ve böyle olduğum için 
de mutluyum.” diyen 
Süleyman Saim Tekcan 
ömrünü sanata vak-
fetmiş bir isim. Birçok 
kurumda eğitimci ola-
rak çalışan ve kurucu 
dekanlık yapan Tekcan, 
resim, heykeltıraş, bas-
kı ve gravür alanlarında 
sayısız eserler vermiş.  

m.yilmaz@litrossanat.com 

M E R V E  Y I L M A Z  O RUÇ

SONRA SANATÇIYIM
ÖNCE EĞİTİMCİ

Türkiye’nin önde gelen baskı resim ustalarından Süleyman Saim Tekcan ile Litros Sa-
nat’ın 46. sayısı için bir araya geldik. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödül-
leri’nde resim kategorisinde bu yıl ödüle layık görülen Tekcan ile kurucusu olduğu 

Türkiye’nin tek baskı resim müzesi IMOGA’da sanat dolu bir sohbet gerçekleştirdik. Atlarla ilgili 
yaptığı eserleri ve literatüre kazandırdığı yaş baskı tekniği ile adından söz ettiren Tekcan, 60 yıl-
lık sanat yaşamını anlattı. 

Süleyman Saim Tekcan

IMOGA Müzesi M. Yılmaz Oruç ve Süleyman Saim Tekcan

N İ L GÜ N  D O Ğ RU S ÖZ
n.dogrusoz@litrossanat.com 
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Kendine özgü şiirsel bir dili var
Âşık Veysel’in tabii ki müziğimize de katkısı vardır ama onun asıl katkısı şiire ve modern 
dönem düşünme hayatımızadır. Geleneksel İslâm irfanının günümüzdeki en güzel, en 
nadide parçalarını oluşturur onun şiirleri. Saz Şiiri geleneğimizin de en kıymetli halka-
larındandır. Veysel, doğaçlama şiir de söylemesine rağmen, hem Âşık şiirinin hem de 
modern şiirimizin kesiştiği bir yerdedir ve kendine özgü bir şiirsel sesi, sözlüğü, edası ve 
şiir söyleme biçimi vardır. Tabii şiirlerini yine otantik forma daha yakın, nev-i şahsına 
münhasır bir mızrapla söyler. Bu yönüyle modern dönem Türk halk müziği dağarcığına 
değerli katkıları olmuştur.

Veysel İrfan ehlidir

Veysel, felsefeci değildir, geleneksel anlamda irfan ehlidir. Yalıncak Bektaşî Dergâhı’ndan 
gıdalanmış bir derviştir. Bir âriftir. Vahdet ehli bir zattır. Pek çok şiirinde, “cümle varlığın 
birliği ve kardeşliği” tüter. Özellikle Birlik Destanı’nda, Türkiye özelinde bütün insanlığın 
hatta varlığın birliğinden, kardeşliğinden söz eder. Şiir şu dörtlükle başlar: 

Allah birdir Peygamber Hâk / Rabbil alemin mutlak /  
Senlik benlik nedir bırak / Söyleyim geldi sırası

Şu dörtlükle biter:

Veysel sapma sağa sola / Sen Allah’tan birlik dile /  
İkilikten gelir bela / Dava insanlık davası

Bu ve benzeri şiirleriyle Veysel, bir vahdet ehli olarak sadece ulusal, dinî ya da insanlık 
birliğinden değil, cümle varlığın birliğinden söz etmektedir. Bu, bize aynı zamanda farklı 
etnik ve dinî topluluklar için son derece sahih ve işlevsel bir politik konukseverlik ilkesi 
sunmaktadır.

Yarım asır önce üretilen bir halk müziğinin evrenselleşmesi ve dünya müziği haline 
dönüşmesi ile ilgili Veysel’in bilgelik dolu sözlerinin farklı dil ve türde müzikal formlarda 
sunulması, O’nun evrensel özünün yansıtılması son derece heyecan verici. Bu bağlamda 
Türk Halk müziği veya Âşık tarzı şiir ve müziğin yeni müzikal biçimlere kavuşması, zen-
ginleşmesi, hem bizim hem de dünya müzik dağarcının zenginleşmesi anlamına geliyor.

Sadelikte müthiş bir duygu yakalamış
Âşık Veysel, “Her kim ki olursa bu sırra mazhar, dünyaya bırakır ölmez bir eser” demiş 
zaten ve birçok eser, düşünce yapısı, felsefe bırakmıştır. Her bir eseri zaten ne olursa 
olsun günümüz müziğine ve sonrasına direkt katkıdır. Benim gözlemim, Âşık Veysel’in 
sadelikte müthiş bir duyguyu yakalamış olmasıdır.  Veysel Usta büyük bir bağlama ve ses 
icracısı değil, zaten aşıklarda öyledir, çaldığı ve söylediği önemlidir. O nedenle biz zaten 
“deyiş” deriz. Söylediklerine baktığımızda, çok karmaşık olmayan, her zümreden insanın 
kolayca anlayabileceği özelliğini kolayca tespit edebiliyoruz. Müzik olarak baktığımızda  
da sadelikte müthiş bir duyguyu yakalaması diyebilirim.

O Allah’ın bir mucizesi

Âşık Veysel’i son asrın felsefecilerinden olarak görmek bence doğrudur. Çünkü bir felsefesi 
var. İnsan sevgisi, toprak sevgisi, Allah sevgisi, Peygamber sevgisi var. Bir şeyler diyor, 
irdeliyor. “Güzelliğin on para etmez bu bendeki aşk olmasa”, 

Veysel sapma sağa sola / Sen Allah’tan birlik dile /  
İkilikten gelir bela / Dava insanlık davası

diye bir dörtlüğü var. Ayrıca, ben Âşık Veysel’in Allah’ın mucizelerinden olduğuna inanı-
rım. Anadolumuzun bir şehrinin, bir köyünde, gözlerinizi de kaybetmişsiniz, ne okudu, 
hangi tahsili yaptı, hangi kitapları devirdi de 2023’e gelmek üzereyiz inşallah, hala sıkış-
tığımızda onlara atıfta bulunuyoruz, yalın haliyle anlatmak istediğimizde “Veysel Usta 
demiş ki…” diyoruz.     

“Beni hor görme gardaşım, / Sen altınsın ben tunç muyum?  
Aynı vardan var olmuşuz, / Sen gümüşsün ben sac mıyım” 

Merak edenler devamını okusunlar. Bunlar müthiş felsefedir. Kimsenin kimseden üstün 
olmadığını, ki bizim dinimiz de bunu söyler. Üstünlük takvadadır. Veysel Usta da bunu 
kendi tarzıyla, müziği ve sözleri çok yalın, direkt herkesin anlayabileceği şekilde aktar-
mıştır. 

Bence zaten bir ilim insanı da çok teknik terimler kullanarak halka ulaşamaz. Basit 
örneklerle, halkın anladığı dille anlatması lazım. Bizim halk müziğinin mucizevi yan-
larından biri budur. Çok basit, hap niteliğinde, çok yalın bir şekilde vereceğini tam bir 
bilgelikle verir.

Eserleri orjinalinin önüne geçmemeli 

Türkülerin sahibi belli değildir demek onlar sahipsiz demek değildir. Türkülerin sahibi 
“hepimiziz” demektir. Türkülere sahip çıkmak zorundayız. Türküler tavırla vardır. Tavrı 
yok edersek türküyü yok etmiş, türküyü yok edersek de kültür emperyalizminin kur-
banı olmuşuz demektir. Dolayısıyla ben hep şunu savunuyorum. Zaman ilerliyor. Tabi 
ki değişmeyen tek şey değişimdir. Alt yapı dediğimiz, müziğin arka kısmı diyelim, bu 
kısımda orkestrasyon yapılabilir. Ancak üst yapı dediğimiz yerde, türkülerin söylenişin-
den, mesela opera tarzı bir şan icrasının ben halkımıza ulaşacağını düşünmüyorum. Bu 
yapılabilir mi? Esinlenerek yapılabilir ama asla orijinalinin önüne geçmemeli. Oradan 
beslendiğini hissettirmeli, orijininin asla yok olmasına sebep olmamalıdır. İlerleyelim 
derken, çok sesli söylediğimizde, senfoni orkestralarıyla çaldığımızda bu da insanların 
200 yıl evvelden beri icra ettikleri sesler. Ancak günümüz şartlarına göre bizler de bas 
gitar, klavye kullanıyoruz. Bunlar da Anadolu’da yok ama bir duyum, bir sunuş. Ben hep şu 
şekilde örnekliyorum. Mantı yemeğinin özüyle oynamayacaksınız, mantı “mantı” olacak. 
Tabağı çok şık olabilir, etrafına peçeteler koyulabilir, çiçeklerle bezenebilir. Çok sesli gibi, 
“çok görüntülü” yaparsınız. Ancak mantı daima mantı olacak. Bilmem anlatabildim mi?

Hakikatin derinliğini işaret etti
Âşıklar ve ozanlar, bıraktıklarıyla sadece müzikâl değil, edebi, sosyolojik, tarihi, dini vb. birden fazla içeriği yekpare halde bize miras olarak bırakmaktalar. Âşık Veysel de gerek dönemine, 
gerek şu ana, hatta geleceğe de kültür aktarımı anlamında bize en önemli duraklardan biridir. Yalın anlatımı ve icrası, bizlere hakikatin derinliğini ve derinlerde olduğunu işaret etmektedir. 
Bir dokunuşla bin duyurmanın, bir söz ile bin söylemenin en güzide örneğidir. Ve naçizane bence en özel yanı da budur.

İnsanın kâmilleşme sürecindeki en kıymetli maya…

Bütün âşıkları ve ozanları, bir yönüyle felsefeci gibi görmek bence son derece doğru ve doğaldır. Sadece bizim onları tarif biçimimizde alışık olduğumuz bir sıfat değil, o kadar. Onların 
daima aydınlık olan yüzleri, âlemde var olan her şeye dair yaklaşımları ve sözleri, insanın kâmilleşme sürecindeki en kıymetli mayadır. Veysel de şüphesiz şiirlerinde barışı ve birlikteliği 
önceliğe almıştır ve herkesin yaşamdaki eşitliğini, hatta tabiatın her zerresiyle bir olduğumuz en iyi biçimde tarif eden aşığımızdır diyebilirim.

Esas olan kelâmdır

Âşıklarının bizlere bıraktığı esas miras bence sözleridir. Müzik, onların dünyasında bir aktarıcı unsurdur. Müzikâl bir kaygı gütmezler. Lâkin, sözlerini anlatmak veya aktarmak için 
büyük bir titizlikle en özel biçimde tarif edip önümüze koymaktadırlar. Tabii ki icra biçimleri, melodileri vb. müzikâl yanları da ele alınır, ama benim burada söylemek istediğim esas 
dikkat edilmesi gereken noktadır. Meseleye bu bağlamda bakıldığı vakit, farklı müzikâl formlarda ele alınmaları bir zenginliktir ve bu yolla aşığın sözlerinden bir haber olan insanlara da 
ulaşmasının yolu açabilir. Gelenekselli sanatların neredeyse tamamında bir kısım orijinal biçimde icrayı seçerken, bir kısım da yenilikçi bakış açısıyla farklı çalışmalar sunabilir. Bence 
ikisi de olmalıdır ve ikisi de eşit miktarda kıymetlidir. Ez cümle, esas olan kelâmdır ve aşığım sözünü her nesle, her biçimde sunarak anlatabilmek kıymetlidir diye düşünüyorum.

K Ü L T Ü R  S A N A T

“Çiçeğe yatmadan evvel anam güzel bir entari dikmişti. Onu giyerek beni çok 
seven Muhsine kadına göstermeye gitmiştim. Beni sevdi. O gün çamurlu bir 
gündü, eve dönerken ayağım kaydı ve düştüm. Bir daha kalkamadım. Çiçeğe 
yakalanmıştım... Çiçek zorlu geldi. Sol gözümde çiçek beyi çıktı. Sağ gözüme 
de, solun zorundan olacak, perde indi. O gün bugündür dünya başıma zindan.”

Yukarıdaki sözlerin sahibi Âşık Veysel Şatıroğlu… 21. yüzyılda Türk halk müziğine 
damgasını vuran büyük ustamız. Onu anlatma ve tanıtma gibi bir kibir içerisinde 
bulunmamız mümkün değil. Fakat Veysel Usta’nın sazının ve sözünün gücünü 
anlamaya çalışma gayretindeyiz. 1894 yılında Sivas Vilayeti’nin Şarkışla ilçesine 
bağlı Sivrialan köyünde dünyaya gelen Âşık Veysel, anlattığı gibi yedi yaşında 
çiçek hastalığından dolayı iki gözünü de kaybeder. Veysel Usta ikiz kardeşle-
rini de aynı hastalıktan kaybetmiştir. Yaşanılan vahim olaylar hanelerinde bir 
karanlık çağ oluşturmuş olsa da yeteneğiyle sazını ve sözünü kuvvetlendirmiş 
gönül dünyamıza engin bir aydınlanma çağı yaşatmıştır. 

Âşık geleneğinin son büyük temsilcilerinden olan Âşık Veysel, bir dönem yurdu 
dolaşarak köy enstitüleri’nde saz hocalığı yapar. Çalar, söyler, gezer ve öğretir. 
Yerel kodları ve tınıyı evrensel bir dille aktarır. Halkın derdini ve dileğini geniş 
kitlelere anlatır. 

Cumhurbaşkanlığı’nın 2022 Yılı Kültür Sanat Büyük Ödülleri belirlendi. Bu ödüller 
arasında Âşık Veysel’e verilecek vefa ödülü de dikkat çekiyor. Âşık Veysel’e olan 
vefamızı devletimizin en yetkin makamı tarafından verilecek ödülle taçlandır-
mamız şüphesiz çok önemli. Fakat ben bu vefa sözcüğünün içerisini Veysel’in 
müziğini günümüz bakışıyla anlayarak doldurabileceğimizi düşünüyorum. Günü-
müz müziğine Âşık Veysel’in katkısı ne ölçüde oluyor? 

“Güzelliğin on par’ etmez / Bu bendeki âşk olmasa / Eğlenecek yer bulamaz / 
Gönlümdeki köşk olmasa”

Yukarıdaki sözleri hem inanan hem de inancını düşünsel bir düzleme oturtan biri 
kurabilir. Âşık Veysel’i hem bir felsefe üreticisi hem de şöhretli bir sadelik ustası 
diye düşünürüm. Etkili sözleri yalın bir dille ifade eder ve kişinin etkilenişini 
artırırdı. Tüm bunların yanında dünya genelinde etnik müzik diye nitelendirilen 
müzik türünü başka alanlarda ve dillerde seslendirilmiş olması da son derece 
önemli ve dikkat çekici. Devlet Senfoni Orkestrası, Ricardo Mayono, Hi Jazz, Anna 
RF, Fazıl Say’ı bir çırpıda sayabildiğimiz kişiler ve gruplar. Yarım asır önce üretilen 
bir halk müziğinin evrenselleşmesi ve dünya müziği haline dönüşmesi nasıl olu-
yor? Âşık Veysel’in müziği, dili ve dünyasının tüm kurmuş olduğu bu çerçeve ile 
ilgili; Âşık Veysel ile ilgili kitap çalışması yayınlanan Yazar Sadık Yalsızuçanlar, 
Türk Halk Müziği Sanatçıları Orhan Hakalmaz ve Coşkun Karademir’in görüş-
lerine de başvurduk. Bakalım onların dünyasında Âşık Veysel ne ifade ediyor?

Cumhurbaşkanlığı’nın 2022 Yılı Kültür Sa-
nat Büyük Ödülleri belirlendi. Bu ödüller 
arasında Âşık Veysel’e verilecek vefa 

ödülü de dikkat çekiyor. Âşık Veysel’e olan ve-
famızı  gösteren ödülün devletimizin en yetkin 
makamı tarafın dan verilecek olması şüphesiz 
çok önemli. Fakat ben bu vefa sözcüğünün içe-
risini Veysel’in müziğini günümüz bakışıyla 
anlayarak doldurabileceğimizi düşünüyorum. 
Günümüz müziğine Âşık Veysel’in katkısı ne 
ölçüde oluyor? Âşık Veysel’in son asra hangi 
yönüyle damgasını vurduğunu Yazar Sadık 
Yalsızuçanlar, Türk halk müziği sanatçıları 
Orhan Hakalmaz ve Coşkun Karademir ile de 
konuştuk. 

m.yaprakli@litrossanat.com 

M .  E M R E  YA P R A K L I

Sadık Yalsızuçanlar

“Yarım asır önce üreti-
len bir halk müziğinin 
evrenselleşmesi ve 

dünya müziği haline dönüşmesi 
ile ilgili Veysel’in bilgelik dolu 
sözlerinin farklı dil ve türde 
müzikal formlarda sunulması, 
O’nun evrensel özünün yansıtıl-
ması son derece heyecan verici.”

Gelenekli sanatların 
neredeyse tamamında 
bir kısım orijinal 

biçimde icrayı seçerken, bir 
kısım da yenilikçi bakış açı-
sıyla farklı çalışmalar sunabilir. 
Bence ikisi de olmalıdır ve ikisi 
de eşit miktarda kıymetlidir.

“Türkülerin 
sahibi belli değil-
dir demek onlar 

sahipsiz demek değildir. 
Türkülerin sahibi “hepi-
miziz” demektir.”

Coşkun Karademir

Orhan Hakalmaz

Âşık Veysel ile
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Bu sayımızda “Tarihimizin Güler Yüzü”, “Yazar Olacak 
Çocuklar”, “Edebiyatçılarımızın Çocukluk Hatıraları”, “Türk 
Şiirinden Portreler”, “Ziya Osman Saba Sevgisi”, “Edebiyatı-
mızın Güler Yüzü”, “Romancılar Konuşuyor,”, “Türk Şiirinden 
Portreler”, “Kayıp İstasyon”, “Dersimiz Edebiyat”, “Halk Tür-
külerinden Seçmeler”, “Aşina Çehreler”, “Çocuklar İçin İslam 
Tarihi” ve daha birçok eserin sahibi, gazeteci, yazar ve ede-
biyat araştırmacısı Mehmet Nuri Yardım’a; “Hangi kitapları 
okuyalım?” diye sordum. İşte aldığım cevaplar: 

12 Hayvanlı Türk Takvimini duymayanımız yoktur artık. Kimine göre Türk, kimine göre Hint, Babil, Mısır ya da Çin kökenli bir 
takvim bu. Ama şuna eminiz ki Türkler İslâmiyet öncesi dönemde bu sıra dışı takvimi kullanmışlar. On iki yıllık sürekli bir devir 
ortaya çıkaran bu takvimin her yılı, belli bir hayvanla ilintilidir ve her yıl mensup olduğu hayvanın adını alır. 2022 yılı da bu 
takvime göre “Pars Yılı”dır. Pars Yılı ile ilgili öngörülerin ne derece tuttuğunu irdelemek ve takvim hakkında kapsamlı malumat 
sahibi olmak isteyenler Osman Turan’ın Ötüken Neşriyat’tan çıkan “On İki Hayvanlı Türk Takvimi” yahut Edouard Chavennes’in 
Selenge Yayınları’ndan aynı adla çıkan eserini okuyabilir. Pars yılının diğer bir deyişle miladi 2022’nin sonuna geldik. Bu yıl da 
yayıncılık açısından verimli bir yıl oldu. Bibliyomanlar ve bibliyofiller bu süreci yakinen takip ettiler zaten. Bazı eserler çok sattı 
ve çok okundu. Bunlar arasından bir seçki oluşturdum. Yazar ve edebiyat araştırmacısı Mehmet Nuri Yardım’dan da görüşler aldım. 
Keyifli okumalar dilerim. 

PARS YILININ 
Z RAPORU

Elveda Aşk  
Sinan Akyüz  
Alfa

“Sen…” dedi kekeleyerek, “sen… deli misin?” 
Süreyya buruk bir şekilde gülümsemiş, birden 
gamzeleri ortaya çıkıvermişti. “Değilim,” dedi 
düşünceli bir sesle, “inan bana deli değilim! Ama 
şükürler olsun ki sana âşığım. İçimde fokurda-
yıp duran bir sen varsın. Sadece içimdeki senin 
bu telaşına engel olamıyorum. Karşında durmuş 
böyle saçmalıyorum.” Güzide kalakalmıştı. İlk 
defa hazırcevaplığı bir işe yaramıyordu. Titrek 
bir sesle, “Bu yaptığın,” dedi, “iş mi senin? Böyle 
bir zamanda birine âşık mı olunur?” Süreyya bu 
sefer tatlı tatlı gülümsedi. “Ne yapayım? Savaş 
çıktı diye bu hikâyem yarım mı kalsın?” Güzide 
birden öyle savruldu ki… O savrulmanın etkisiyle 
arkasını dönüp oradan hızla uzaklaşırken, “Nerden 
biliyorsun?” diye söylendi. “Belki de yarım kalan 
hikâyeler güzeldir…”

Seyir  
Piraye Erdoğan  
Mona

Seyreden misin, seyreden mi bu alemde? Eksik-
liğin boş gözleriyle büyümüştü Mina... Küçük bir 
kızken bunu ilk fark ettiğinde, şaşırmıştı; olmayan 
her ne ise kalbinin orta yerinde, orada bir oyuk 
oluşturmuştu sanki. Bozuktu. Defoluydu. Büyüdü, 
genç bir kadın oldu ve bir karar verdi; madem eksi-
ğim ben, bu eksikliği kapatacak olan malzeme 
başkalarında olmalı. Onların sözleri, onların ilgisi, 
onların tanımları, onların yorumları… Aşklar da 
oldu yaşamında, kırgınlıklar, savruluşlar da... 
Kaybetti, ama yıkılmadı yeniden ayağa kalktı. Bir 
sergi açılışında Celal ile göz göze geldiği ilk an, bir 
tokat patlamıştı sanki yüzünde. Deli gibi çarpan 
kalbinin sesini duyuyor, bu gergin ama bir o kadar 
da gizemli erkeği izlemekten kendini alamıyordu. 
Mina, onu kendi dönüşümüne götürecek uzun bir 
yolculuğa çıkmaya hazırdı artık!

Kırmızı Pelerin   
Gülseren Budayıcıoğlu  
Doğan

İnsan bir psikiyatri kliniğine giderken neden 
böyle bir pelerin giyer, neden başına önü tüllü bir 
şapka takar ki… Bunların bir anlamı olmalı. Ve 
çok geçmeden yaşanan acılar, ince bir sızı gibi tel 
tel dökülüyor ağzından. Acının, korkunun, aşkın, 
sevdanın, umudun, umutsuzluğun en büyüğünü 
yaşamış bu kız. Çocuklukta yaşanan bir tacizin, 
bu tacizin koyu gölgesi altında geçen yılların, 
yalnızlığın, kimsesizliğin, her şey bitti derken 
açılan yepyeni kapıların, kısaca iyisiyle kötüsüyle 
macera dolu, dokunaklı bir hayatın hikâyesi bu; 
çok masum bir aşk hikâyesi aslında. Kitabın bir 
yerlerinde mutlaka kendinizle ve sizde iz bırakan-
larla karşılaşacaksınız. Umarım onları iyi tanır, 
önce kendinize, sonra da onlara biraz daha hoş-
görüyle yaklaşabilirsiniz. 

Hayal  
Ayşe Kulin  
Everest

Yazar olmanın hayalini kurduğumda kaç 
yaşındaydım tam hatırlayamıyorum ama okul 
öncesinde, evdekilerden harfleri öğrenip yazarlığa 
özendiğime göre, altı yaş civarında olmalıydım. 
Neredeyse bir yarım asır bu hayalin peşinde 
koştum; yazar hanesine rastlatmak için çevirip 
durdum, feleğin çemberini. Elinizde tuttuğu-
nuz Hayal’in satırları, beni, yazmaya tutkun bir 
genç kadından bir yazara evrilten birikimin, 
tesadüflerin, olayların dökümünü verirken, 
kahramanlarımın roman kişilerine dönüşme 
nedenlerini de anlatıyor; sizi kitaplarımın arka 
bahçelerinde bir gezintiye çıkarıyorum. Dilerim 
gezintiniz keyifli geçer. Hazan, Füreya, Türkan, 
Handan, Veda, Son, Dönüş, Köprü, Hüzün ve Sev-
dalinka’nın yazarı Ayşe Kulinden Hayal…

2022’de Çok Okunanlar

1 2 3 4

Bir Aşk Masalı   
Ahmet Ümit  
Yapı Kredi 

Asla sevdiğin insanın gardiyanı olma… Bir var-
mış bir yokmuş, dünyada acayiplikler çokmuş. 
Bir gece beş farklı ülkede, beş prens aynı rüyayı 
görmüşler: Bir genç kız, kadim bir kentin alacaka-
ranlık sokaklarında ışıktan bir güzellik halinde 
dolaşıyormuş. İşte o kızı gördükten sonra, artık 
ne eski hayatları kalmış ne de eski hakikatleri. 
“Kavim”, “Bâb-ı Esrâr”, “Patlasana”, “Sis ve Gece” 
ve “İstanbul Hatırası”nın yazarı Ahmet Ümit’ten 
insanlığın en yüce duygusu olan aşkın doğasına 
dair bir hikâyat. Bir Aşk Masalı, beş prensin sevda 
uğruna revan oldukları bir yol ve hal macerası. 
Kaf Dağı’ndan ıssız çöllere, ücra hanlardan savaşçı 
kabilelerin çadırlarına, devlerden denizkızlarına, 
balinalardan devasa yılanlara, cümle tabiatın ve 
mahlukatın geçiş yaptığı bir hayal perdesi.

Tiamat  
İhsan Oktay Anar  
Everest

“Başlangıçta her şey soğuk, boş ve anlamsızdı. 
Kutsal Rüzgâr sular üzerinde okşar gibi anafor-
larla esiyor, güneş ve ayın, burçlar ve yıldızların 
henüz yaratılmadığı zifirî gecede, gözleri muci-
zevî bir dokunuşla açılmış halde bizzat kendini, 
yani karanlığın yine ta kendisini gören kör tabiatı 
sanki teselli ediyordu. Onun uyanıp cisimleşmiş 
hâli olan diğer çelik canavarın belirsiz silueti ise 
satıhtaki zayıf aydınlığın hemen altında âdeta 
kımıltısızdı.” Puslu Kıtalar Atlası, Kitâbü’l-Hiyel, 
Efrâsiyâb’ın Hikâyeleri, Amat, Suskunlar, Yedinci 
Gün ve Galiz Kahraman kitaplarının yazarı İhsan 
Oktay Anar’ın derin denizlerde kurduğu âlemde, 
o belirsiz, kımıltısız siluetin hem içinde hem 
dışında, olağanüstü bir hikâyede, hikâyeyiz.

Surnâme  
İskender Pala  
Kapı

Sadrazam şehit olur… Sultan düğün neşesini 
siyasete boğdurmamak adına yeni sadrazam 
ataması yapmaz. Mühr-i Hümayûnunu kime vere-
ceğini düğünden sonra açıklayacağını söyler. Bu 
durumda on beş günlük düğün süreci devletlular 
ve davetliler için acımasız ve ölümcül bir iktidar 
mücadelesine dönüşüverir.  Sarayda bunlar olur-
ken sokaktan birkaç öksüz ve yetim delikanlının 
kaderleri iktidar yarışındaki devletlularla kesişir. 
Gençler, önce kalpazanlık yapmak, sonra da el 
altından düğün hediyelerini çalmak zorundadır-
lar. Üstelik içlerinden biri de zihinsel engellidir.  
Ve İstanbul bütün görkemiyle eğlenmeye başladı-
ğında yukarıdakilerle aşağıdakilerin mücadelesi 
de başlar. İskender Pala’dan nefes nefese bir 
Osmanlı mâcerası…

Kaplanın Sırtında  
Zülfü Livaneli  
İnkılâp

Otuz üç yıl süren bir saltanat, ardından bir gece 
yarısı gelen Selanik sürgünü… Tahttan indirilişi-
nin üzerinden bir asırdan uzun bir zaman geçmiş 
olan II. Abdülhamid’in yaşamının en ilginç evresi 
Livaneli’nin çağdaş anlatısıyla gün yüzüne çıkı-
yor. Devrik padişahın, ihtilalci fikirlerin filizlendiği 
Selanik şehrindeki günleri hem bir vicdan muha-
sebesi hem de yoğun bir psikolojik gelgit dalgası. 
Türk edebiyatının kuşak bağı Zülfü Livaneli, II. 
Abdülhamid’in tahtını kaybettikten sonra yaşa-
dıklarına odaklanırken, bireyi, toplumu, devleti 
ve iktidarı sorguluyor. Selanik sürgünü boyunca 
Sultan’ın ve maiyetinin hususi doktoru olan Tabip 
Yüzbaşı Atıf Hüseyin Bey’in hatıratından hareketle 
vücut bulan bu tarihi romanda, iktidar kavramına 
çarpıcı bir bakış açısı sunuluyor.

2022’den Önerilerim

1 2 3 4
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Bütün Hikâyeleri   
Osman Zeki Özturanlı  / Ötüken

Edebiyat tarihçileri tarafından uzun yıllar “sadece köy edebiyatı, yerel edebi-
yat” küçümsenen, fakat aslında Ege kasabalarında bir tarım toplumundan bir 
tüketim toplumuna geçişi, beldelerin sayfiyeler halinde betonlaşarak şehir-
leşmesini, bu karmaşada yitip giden insan ilişkilerinin, trajik ama “ironik”, 
gerçekçi ama romantik anlatılarının temiz ve duru ustalıklı bir anlatımla 
kaleme alındığı öykülerdir bunlar. Neredeyse kırk yıl sonra yeniden gün 
ışığına çıkan bu öykülerin, bu anlamda zamana olan direncini şaşırtıcı bula-
caksınız. Dahası, bugün popüler kültür ve medya-sosyal medya etkisiyle 
bozuşmuş bir yazınsal boşlukta, temiz ve arı bir Türkçeye, hayatın akışını 
insancıl gerçeklikten kopmadan anlatan, sağlam kurgularıyla edebiyatı 
özlemiş okurları için bu deneyim epey ilginç olacaktır.

İçimden Geçen Günler   
İsmail Kara / Dergâh

Zamanın farkına varmak, gelip geçen günleri farkındalıklarla zenginleştir-
mek, anlamlı, güzel ve zevkli hale getirmek yahut ağırlıklarını, yüklerini 
hissetmek, hesabı verilebilir kılmak zor iş. Halbuki insan olmak biraz da bu 
sorumluluğu üstlenmek demek. Günün, zamanın bereketinden bahsedenler 
herhalde bu farkındalıklara da işaret ediyorlardır. “Bir gününüz bin olsun” 
kelâmını yüzüne nur yağmış, ağzı dualı bir köylü kadından duymuştum. 
Hevesle, içten gelen yakarışlı bir sesle uğurlama ifadesi olarak söylemişti, 
bir çocuğa, bir yeni aydınlanmaya başlayan göğe bakarak… Bir de “gün uzar 
yüzyıl olur” var. Bu kitaptaki yazılar tarihin içinden gelen bazı mühim not-
ların hukukunu daha bir gözetmek ve onları aynı zamanda bir mesele, belki 
bir müzakere alanı haline getirerek bugüne doğru uzatmak, bugüne dahil 
etmek için kaleme alındı. Bakın bakalım, meselelerini siz de sahiplenecek 
misiniz? Geçmiş bugün de olacak mı?

43
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İki Dağ Arasında   
Ali Bal / Şule

Kendime sesleniyorum. Bir yolun sonunu değil, başını bulmak daha kıymetli. 
İyi bir yola başlamak, iyi bir rehber ile mümkün. Kalbimiz zayıfladı. Bili-
yorum, ekilecek tohumlarda saklı hayat. Toprak kıvamını bulacak. Güneş 
ısıtacak, bulutlar saklandığı yerden çıkacak. Bir dost sesi bir sevgili gibi 
karşılayacak, sıcak bir mevsime hazır olacağız. Kitaptır insan. Manzum. 
Ölçülü ve ahenkli. Öykülü ve ölçülü bir şiirdir insan. Şiir yazmaya değil 
ama daha çok şiir okumaya geldik. Biliyorum, içimi ısıtan ve ışıtan ışığı. 
Tanıdım, okumaya başladım satır satır. İlhamını bekleyen saklı şiir gibi-
sin. Yazı, zamanı aşıyor. Zaman sınırlıyor insanı. Zamanın içindeyken, o 
an, yaşanırken çok da farkına varamıyoruz geride bıraktıklarımızın. Ya 
da eklenemiyor hayatımıza bazı şeyler. Ama istemediklerimiz de takılıyor 
yakamıza.

Şefik Can & Hatıralar    
Hayat Nur Artıran  / Sûfî

Şefik Can Hatıralar başlığıyla okurlarına takdim edilen bu eser, I. Dünya 
Savaşı, İstiklal Harbi, Cumhuriyet’in kuruluşu, II. Dünya Savaşı ve çok partili 
hayata geçiş gibi farklı dönemlere dair tam anlamıyla sosyal, siyasî, askerî, 
iktisâdî ve kültürel tarih membaıdır. Eğitim, edebiyat, kültür ve sanat açı-
sından İstanbul sahaflarına, kitapçılarına, ilmi cemiyetlerine; kısacası son 
bir asırlık kültür tarihimize ışık tutmakta. Pek çok ilginç ve orijinal olaylara 
şahitlik eden Şefik Can’ın bu hatıratı, aynı zamanda, Mevlevî, Melâmî, Nakşî, 
Bektaşî, Cerrâhî ve Uşşakî çevrelerini yakından yansıtması yönüyle son 
dönemin tasavvufî yaşantısını çok renkli bir şekilde tasvir etmekte. Sufi 
Kitap bu paha biçilmez hazineyi Türk okuruna takdim etmenin kıvancını 
yaşıyor.

Mehmet Nuri 
Yardım’dan

2022 tavsiyeleri
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“Meydanda değil yolda olmak en güzeli belki de. Meydanda seyirciler ve alkışlar olur, 
yolda ise sizi izlemek için bile bir miktar sizinle yürümesi gerekir insanların, alkışların 
yerini adımlar alır.” Sizinle yaptığım bir söyleşide böyle demiştiniz. Sadece kitaplarınız 
değil attığınız tweetler bile naif oluyor. Farkında mısınız? Bir örnek: “Bazı insanlar o 
kadar güzeldir ki onların çirkin mi yakışıklı mı havalı mı karizmatik mi olduğunu 
düşünmek aklımıza gelmez. Bazı insanlar o kadar güzeldir ki.” Bu naif pers-
pektifle bakmayı nasıl başarıyorsunuz insana, kelama, kaleme ve hayata?

Çok teşekkür ederim Şeyma Hanım. Belki de gönlüm gönlünüzde kar-
şılık bulduğu için böyle düşünüyorsunuz. Malum birine, seviyorsak 
naif, sevmiyorsak uyuz diyebiliyoruz yahut seviyorsak mütevazı 
sevmiyorsak ezik diyebiliyoruz. Aynı özellikler başkalarında farklı 
farklı algılanabiliyor. Ama çoğunluk naif buluyorsa belki de ger-
çekten böyle yazıyorumdur. Özel bir çabayla değil. Öyle olduğum 
için böyle veya böyle olduğu için öyle.

Eserin bir meselesi olması gerekir
Edebiyat önce insanı kendine sonra insana yaklaştırmalı, 
diyorsunuz. Siz yazınsal hayatınızda kendinize ya da insana 
yaklaştığınız, yakından bakabildiğiniz için mi böyle kıymetli 
eserler ortaya koyuyorsunuz? Aslında insanın insana yakın-
dan bakması az bulunur bir şey, değil mi? İnsanın kendine 
çok yakından bakıp kör olması da çok olağan bir şey 
sanki. 

Sanat türlerinin belki de tümü insanı insana yaklaş-
tırabilir. En basiti en sıradanı bile belirli bir mesafe 
aldırabilir. Bu mesafeyi en çabuk aldıranına ve 
en çabuk yaklaştıranına “eser” diyoruz. Belki de 
insanı insana yaklaştırdıktan sonra ne yapaca-
ğını teklif eden eserlere de “iyi eser” diyoruzdur. 
Eskiler insanın kendini tanımasını cehen-
nemden kurtuluş için gerekli görürlerdi, 
başka insanı tanımayı da cemiyetin kurtu-
luşu için gerekli görürlerdi. Bugün insana 
ve topluma yaklaştırdıktan sonra elle-
rimizi boş bırakan eserler çoğunlukta. 
Tanıdığımız, zaaflarını, yanılgılarını, 
eksiklerini, kusurlarını bildiğimiz insanı 
ne yapacağız? Niçin bu kadar yaklaş-
tık ona. İşte asıl mesele bu. Sanatçının 
peşine düşmesi gereken sorular bunlar. 
Sanatçının bulduğu cevaplar kendi elle-
rinden de tutan cevaplar aslında. Teknik, 
üslup, anlatım tarzı, yenilik, buluş hepsi 
bir elin parmakları gibidir ama o elin 
insana uzanması için eserin bir meselesi 
olması gerekir. Hiçbir meselesi yoksa bir 
mesele arayışı olması gerekir.

Söze itimadımızı koruyoruz
Özel bir dosya hazırlıyoruz ve 2022 yılında kültür sanat hayatına damga vurmuş isimleri ağırlıyoruz bu sayı-
mızda. Sizin için bu yıl nasıl geçti? Aynı zamanda edebiyat dünyamızda, kültür sanat dünyamızda ne gibi öne 
çıkan gelişmeler ya da isimler söz konusu oldu? Çeşitli örnekler vermek ister misiniz?

Benim için güzel bir yıldı. “Dünya Atı” yayınlandı ve birkaç ay içerisinde ikinci baskıyı gördü. Diğer kitaplarım 
ilgi görmeye devam ediyor. Sevdiğim yazarlardan Güray Süngü’nün yeni romanı yayınlandı. Yaşıyor ve yazıyor 
bu çok değerli. Kemal Tahir’in kitapları titiz bir çalışma ile Ketebe çatısı altında toplandı. Bunlar güzel gelişmeler. 
Okur Dergi yayın kurulundayım, dergimiz hala büyük bir ilgi ile karşılanıp değer görüyor. Yeni öykü kitapları 
ve romanlar çıkmaya devam ediyor. Sözün yürüyüşü, söz ile düzeltme çabasının diri oluşu demek bu. Söze 
itimadımızı koruyoruz, bu çok güzel.

AYŞEGÜL GENÇ KİMDİR?
Konya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. 
Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Maden 
Mühendisliği Bölümünden 1999 yılında mezun oldu. Öykü ve 
yazıları Genç, Hece, İtibar, Dergâh, Aşkar, Cins, Okur, Muhit gibi 
dergilerde yayımlandı. “Kuğu Boynu” romanıyla 2016 yılında 
ESKADER Yılın Romanı Ödülü’ne, “Kalbin Arka Odası” romanı 
ise 2020’de TYB Yılın Romanı Ödülü’ne, 2022 yılında ise Necip 
Fazıl Hikâye-Roman Ödülü’ne layık görüldü.

E D E B İ Y A T

s.subasi@litrossanat.com 

Ş E Y M A  S U B A Ş I

Ödüller bir başlangıcı  
işaret ediyor
Yakın zamanda size takdim edilen Necip Fazıl Kısa-
kürek hikaye-roman ödülünü size kazandıran eser mi 
“Dünya Atı”? Bir bakıma ustalık eseriniz denebilir mi? 
Ödül sizin için neleri ifade ediyor?

Ödül genel bir ödül aslında. İlk eserler ödülü gibi değil. 
Şimdiye kadar yazdıklarınıza ve duruşunuza verilen bir 
ödül olabilir. Benim için kıymetli bir ödül. Kelimelerle 
sessiz sedasız yürüdüğümü düşünürken aslında yalnız 
olmadığımı okunduğumu diğer yazarlardan bir yönümle 
de olsa ayrıldığımı fısıldıyor. Jüri üyeleri kıymetli insan-
lar ve alanlarında oldukça başarılılar. Onların takdir 
etmesi başlı başına sevinç uyandırıyor. Aynı zamanda 
bir başlangıcı da işaret ediyor. 

Bir vicdan var öykülerinizde. Aslında çoğu zaman 
sizde bunu görüyorum. Mesela aynı eserden  şu satır-
lara kulak verelim: “Bu cennete nasıl gideceğiz İsmail 
amca, avucumuza mı bakacağız, ne getirdiğimize mi 
bakacağız, avucumuzda bir serçe can çekişiyor sadece, 
avucumda getirdiğim bir can çekiş sadece.” Ayşegül 
Genç’in vicdanı en çok nerede durur?

Vicdan genel bir kavram. Herkes vicdanlı olduğunu 
düşünse de vicdanının sesine kulak verdiğini söylese 

de çoğu zaman tam tersi olur. İnsan vicdanının sesini 
susturmada pek mahirdir. Tanrı inancı olmasa bu sus-
turuşu kim sorgulayabilir. Ben görmezden gelsem bile 
bir gören var düşüncesi; belki de en büyük vicdan olarak 
düşüneceğimiz mahkeme-i kübranın varlığının düşün-
cesi, insanı vicdanı ile de vicdansızlığı ile de yüzleştirir. 
Kılıflar, mazeretler, boş vermeler geçersiz hale gelir. 

“İmâ” öykünüzde geçen “bitmeyen dünya tantanası” 
aslında bu eserdeki birçok öykünün arka planında 
yer alan bir atmosfer. Buna rağmen kalbimizin çocuk 
yanına da sesleniyor bu öyküler. Bir şeyi eğip bükme-
den ifade etmenin yolu çocuk olmaktan geçiyor. Sizce?

Kesinlikle katılıyorum. Çocukken haklı çıkmaya 
çalışmadığımız için neyse onu görüyor ve hissediyo-
ruz. Büyüdükçe haklı olma telaşı başlıyor. Yolumuzu 
değiştiriyoruz, çevremizi değiştiriyoruz, sözlerimizi 
davranışlarımızı eğip büküyoruz. Büyümek bir telaşa 
dönüşüyor. Hep haklı olmak istiyoruz. Mümkün olma-
yan bu istek, bizi zaman zaman iki yüzlü, yalancı, bencil 
insanlardan biri yapıveriyor.

İyiliği ceplerinde taşıyanlar  
onu orada unutuyorlar
“Kötülüğü överek ve iyiliği değersizleştirerek aradaki çizgiyi 
silmeye çalışan kitaplar var. Oysa biz iyi ve kötü arasındaki 
çizgi silinmesin, ara açılsın, birbirlerine karışmasınlar diye 
çabalamak zorundayız.” Bu ifadeler de sizinle yaptığım bir 
başka söyleşiden. Öncelikle bildiğim sulardan gidiyorum 
izninizle. Bana verdiğiniz söyleşideki bu cevaplar bir kitabı-
nızın arka kapağına da alıntılanmıştı yanılmıyorsam. İyilik ve 
kötülük kavramları hakkında siz neler söylemek istersiniz? 
Yaşadığımız çağ hep bu iki kavramın kavgasından mı ibaret 
ezelden beri, tıpkı Amak-ı Hayal kitabındaki gibi?

Evet, “Ceylan Uykusu” kitabının arka kapağında yer alan ifade-
ler. Her gün iyiye ve kötüye dair yeni tanımlamalar yapılıyor ve 
“değersizleştirmek” denilen silahın namlusu her gün şakağı-
mızda gezdiriliyor. Kötülüğü taşıyanlar onu ceplerinde sürekli 
döndürüp duruyorlar. Döndürdükçe şekli yuvarlaklaşıyor, köşe-
leri törpüleniyor. Sonra çıkarıp bu o kadar da kötü değil diyorlar. 
İyiliği ceplerinde taşıyanlar ise onu orada unutuyorlar. Onun 
karanlıkta kaldıkça, dokunulmadıkça ve çıkarılmadıkça yok 
olduğunu sanıyoruz. Oysa iyilik tükenmez, bitmez, kesilmez, 
durmaz, düşmez, kaybolmaz, sürünmez. Yarımı da tamdır, birazı 
da heptir, tek parçası bile bütündür. Bu yüzden iyilerin yardımcıya 
ihtiyaçları yoktur, kötüler ise yanlarına hep bir yoldaş hep bir 
yardımcı ararlar. İyi ve kötü yer değiştirmemeli. Birbirleri ile aynı 
hizaya gelmemeli. İyilik yücelerde kötülük diplerde durmaya 
devam etmeli. İyi olanı değersizleştirip aşağıya çekersek ve kötü-
lüğü överek yukarıya çıkarırsak ve ikisini yan yana getirirsek bu 
bize geçici bir özgürlük hissi verir sadece. Her yer düz ve eğimsiz 
olduğu için hoşumuza gider. Oysa bu insanın dünyadaki varlığını, 
düzeltici rolünü, sorumluluğunu, tavrını yok saymak demektir.  

İlgili söyleşimizi ilk defa eser merkezli hazırlamadım. Ancak 
eserlerinizi, bilhassa önceden değinmemiş olduğumuz son ese-
rinizi de es geçmek istemiyorum. Kimi zaman “Kuğu Boynu” 
ile selamladınız okuru. Kimi zamansa “İç Bir Şey” ile. Bazen 
“Çile Kırgını” ile bazense “Kalbin Arka Odası” ile karşımıza 
çıktınız. Son eseriniz “Dünya Atı” adını taşıyor. İlgili eserle ilgili 
söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? 

“Dünya Atı”, diğer kitaplarımdan farklı olarak bir mülk edinme/
mülk olma kitabı. “At dünya atı ama sen ahiret yolcususun.” 
demeye çalışıyorum. Sadece para, ev, tarla değil insanı da mülk 
edinemezsin demek istiyorum. Sahip olma arzusu ve başkasının 
malı olma duygusunu irdelediğim bir kitap. Diğer yandan teknik 
açıdan bir değişiklik yapmak istedim. Öyküler bir üst anlatıcı 
topluluğu tarafından anlatılıyor. Biz dili ile.  Bu kitapta “her şeyi 
bilen” bu anlatıcıların bilmediklerini de vurgulamaya çalıştım.

Yazar Ayşegül Genç:  
“Sanat türlerinin belki 
de tümü insanı insa-
na yaklaştırabilir. En 
basiti en sıradanı bile 
belirli bir mesafe al-
dırabilir. Bu mesafeyi 
en çabuk aldıranına 
ve en çabuk yaklaştı-
ranına “eser” diyoruz. 
Belki de insanı insana 
yaklaştırdıktan sonra 
ne yapacağını teklif 
eden eserlere de “iyi 
eser” diyoruzdur. Bu-
gün insana ve topluma 
yaklaştırdıktan sonra 
ellerimizi boş bırakan 
eserler çoğunlukta.”

Ayşegül Genç, son eseri “Dünya Atı”nda dünya denen 

tantanaya dair bir kırgınlığın peşinden gidiyor. Onun 

kalemini en başından beri ilgiyle takip ediyorum. Söy-

leşide de belirttiğim gibi Genç, her daim anlattıklarıyla 

temas ettiği ince ayrıntılarla kalbimizi fethetmeyi başarıyor. Bu yıl 

yazar, aynı zamanda 2022 Necip Fazıl Ödülleri’nde Hikaye-Roman 

dalında layık görülürken, Genç’e hem önceki söyleşilerimize atıfla 

çeşitli sorular yönelttik, hem son kitabı “Dünya Atı”na değindik hem 

de aldığı ödülün kendisi için ne ifade ettiğini ve aynı zamanda 2022’de 

onun için kültür sanat alanında dikkat çeken isimleri de sorduk. 

Ayşegül Genç

Ayşegül Genç ve Recep Tayyip Erdoğan

BUGÜN ELLERİMİZİ
BOŞ BIRAKAN ESERLER 

ÇOĞUNLUKTA
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Dijital platformlara yeni bir 
oyuncu: TRT Dijital

TRT kurumu özellikle son yıllarda 
sadece televizyon yayıncılığı çizgi-
sinde kalmayıp ulusal sinemalara 

destek projeleri ve uluslararası yapımlara 
yapımcılık desteği vererek etki alanını agre-
sif olarak oldukça hızlı bir biçimde arttırdı. 
Son büyük hamlesi ile yakın zamanda yayın 
hayatına başlayacak olan TRT Dijital plat-
formu olacak. TRT sorumluluğu içinde daha 
yerli bir bilinçle yayın yapacağı anlaşılan 
TRT Dijital ’in önemli projeleri içinde “Mev-
lana” ve “Akif” dizilerinin yanında farklı 
içeriklerin de hazırlık haberleri duyuluyor. 

Umarım bu dijital zenginlik, aynı zamanda 
bir dijital çeşitlilik de yaratarak, tek tiple-
şen ve benzerlerini taklitlerinden oluşan 
arşivlerle değil, çoğulcu ve farklılıkları yok 
saymayan, ulusal sinemamızı ileriye götü-
recek derinlikli yapımlara da kapı aralayan 
bir anlayışla yoluna devam eder.

Yeni oyuncular:  
Disney Plus ve Amazon Prime

Türkiye dijital platform piyasasına 
2022’de dahil olan Amazon Prime ve 
Disney Plus ise farklı stratejiler izli-

yorlar. Amazon Prime oldukça makul aylık 
üyelik ücreti ve Amazon’dan yapılan alış-
verişlerde üyelere sunduğu ücretsiz kargo 
seçeneğiyle içeriğiyle değil de içeriğin sunuş 
biçimiyle bir alternatif olmaya çalışırken, 
Haziran’da 42 ülke ile birlikte aynı anda Tür-
kiye’de yayın hayatına başlayan Disney Plus 
170’i orijinal 1000’den fazla film ve 16.000’in 
üzerinde bölümden oluşan 400’den fazla dizi, 
belgesel ve özel içerik arşiviyle kullanıcıla-
rına zengin bir kitaplık sunmayı vaat ediyor. 
Disney, Türkiye’deki popüler oyuncularla 
hızlıca sözleşmeler imzalayarak 2023’te 
pazarda önemli bir güç olacağının somut 
sinyallerini verdi. Disney Plus Aralık ayında 
yayınlanacağı açıklanan Recep İvedik 7’nin 
yanında Gülse Birsel’le de anlaştı. Birsel’in 
de yeni projeleri Disney’de yayınlanacak.  
Ata Demirer’in hem senaryosunu yazıp 
aynı zamanda başrolünde yer aldığı “Bursa 
Bülbülü” filmi çok yakında Disney Plus’ta 
izleyicilerle buluşacak. Ayrıca Atatürk’ün 
yaşamını konu alan dizinin de gelecek yıl 
Disney Plus’ta gösterileceği açıklanmıştı. Bu 
veriler gösteriyor ki Disney 2023’te Netflix’in 
sallanan ama yıkılmayan dijital hakimiye-
tini yıkmak için güçlü bir savaş verecek.

Yerli dijital platformlar  
hangi alemde?

Üç yerli platformumuz olan BluTV, Gain 
ve EXXEN bu yıl geçen yıl yaptık-
ları atakların gölgesinde kaldıkları 

bir yıl geçirdiler. BluTV 2020’de lokomotif 
dizisi “Alef” ile çok ses getirmişti. Emin 
Alper’in yönettiği dizi, hem Emin Alper’in 
varlığı hem de yerli ve tasavvuf tarihinden 
beslenen bir polisiye olmasıyla özgünleşe-
bilen bir diziydi. Nisan 2022’de ilk sezondan 
bağımsız olarak farklı bir yönetim ve oyuncu 
kastıyla yoluna devam eden dizi, ilk sezonun 
yaptığı etkinin yanına yaklaşamadı. 2021’de 
ilk sezonu yayınlanan Çağan Irmak’ın çek-
tiği “Yeşilçam” dizisini yayınlanan platform, 
2022 için iyice rekabetin arttığı dijital yayın 
pazarından öne çıkamadı. Gain ise “Ham-
let” dizisi ve 2020 sonunda başlayan “10 
Bin Adım” dizisiyle büyük ses getirmişti. 
“Ayak İşleri” ve “Orta Kafa Aşk” dizileri de 
bu dönemde platformda öne çıkan özgün 
projelerdi. Kısa süreleriyle çağımızın hızlı 
tüketen ve dikkatleri düşen nesline sesle-
nen platform, 2022’de yukarı değil aşağıya 
giden bir seyir takip etti. EXXEN ise sadece 
“Gibi” dizisinin yaptığı oldukça büyük 
etkiyle adından söz ettiriyor. Ancak tek bir 
dizi ile bir dijital platformun sinema ve dizi 
izleyicisi için yeterli bir cazibe oluşturması 
oldukça zor.

Netflix her ay 20’den fazla yeni 
içeriği kütüphanesine eklediği 
bir ortamda bütün 2022 içerik-
lerinden bahsetmemize imkân 

yok ancak yerli yapımları hatırlamakta 
fayda var.

 2022’nin ilk yerli büyük dizi projesi “Pera 
Palas’ta Gece Yarısı” dizisiydi. Mart ayında 
yayınlanan dizide genç bir gazetecinin tarihi 
Pera Palas Oteli hakkında bir yazı yazmak 
için oteli ziyaret etmesinden sonra zamanlar 
arası yolculuk yapmasıyla gelişen olayların 
anlatıldığı bir çalışmaydı. 1919’da İngiliz 
işgali sırasında Mustafa Kemal Atatürk’ün 
de otelde kaldığı döneme giden gazeteci 
Esra, Atatürk’e yapılacak bir suikasta engel 
olmaya çalışacaktır. Dönem dekorları ve 
görüntü yönetiminin incelikli olduğu dizide 
başrolde oynayan Hazal Kaya’nın oyuncu-
luğu tartışmalara neden olmuştu. Dizinin 
niteliği bir yana yatay yaygınlığından sonra 
Pera Palas Oteli’nden haberdar olan ve oteli 
gezmek isteyen gençlerin sayısında belirgin 
bir artış olduğunu kendim de oteli komşu bir 
ikamette oturduğumdan bizzat deneyimle-
dim. 

-------------------------------------------------------

 Mart ayının sonunda kütüphaneye eklenen 
“Uysallar” dizisi de büyük reklam kampan-
yalarıyla yayımlanmaya başlayan dizilerden 
biriydi. Oldukça popüler bir oyuncu kadro-

suyla ilgi odağı olan dizide beyaz yakalı 
bir mimar ve eşinin yaşamı anlatılıyordu. 
Mimar Oktay günlük yaşamından sıkılıp 
Beyoğlu’nda punk kültürüyle ilgilenmesi ve 
hayatında alternatif bir düzen kurma çaba-
sındayken eşi de evdeki düzeninden sıkılmış 
yeni iş olanaklarını yıllar sonra denemeye 
başlıyordur. Parlak oyuncu kadrosunun 
etkisiyle en çok izlenen dizilerden biri olan 
çalışma, bölümlerin ilgi çekiciliğini sürdürü-
lebilir tutamamasından ötürü yaptığı çıkışı 
devam ettirememişti. Özellikle punk kül-
türünü yansıtan bölümlerin oldukça yapay 
olması tartışma konusu olmuştu.

------------------------------------------------------

 Nisan ayında yayınlanmaya başlayan 
“Yakamoz S-245”, yönetmenliğini Tolga 
Karaçelik ve Umut Aral’ın yaptığı, Belçika 
dizisi Into the Night’tan türetilen Kıvanç 
Tatlıtuğ ‘un başrollerde olduğu bir denizal-
tıda geçen bilim kurgu dizisiydi. Denizaltı ile 
yürütülen bir araştırmaya katılan bir deniz 
biyoloğu, dünyayı altüst eden bir felaketin 
ardından mürettebatıyla birlikte ölüm kalım 
mücadelesi vermeye başlar. Bizde örneği az 
olan çalışmalardan biri olan dizi, deniz kuv-
vetleri terminolojisiyle ilgili eksiklerinden 
ötürü eleştirilmiş olmakla birlikte özgün 
bir çabanın ürünü olarak birçok yerli dijital 
diziden ayrılan bir çalışma olmuştu.

------------------------------------------------------

 Mayıs ayında yayınlanan “Erşan Kuneri”, 
Cem Yılmaz’ın Gora’da ufak bir skeç olarak 
gösterdiği teşhir sineması yapımcısının geç-
miş dönemine odaklandığı bir diziydi. Her 
bölümde farklı bir film yapma hikâyesine 
odaklanan yapımda Türk sinemasının klişe 
film konuları üstünde oluşturulmuş mizah, 
özellikle bahsi geçen dönem filmlerini izle-
miş olanlar için keyifli bir seyirlik vaat 
ediyordu. Uzun süre en çok izlenen yapım-
lardan biri olan Erşan Kuneri, Cem Yılmaz’ın 
yeni üretiminin eskinin hafızası üstüne bina 
ettiği mizah anlayışının son örneklerinden 
biriydi.

------------------------------------------------------

 Genç bir iletişim öğrencisinin medya 
sektöründe kariyer basamaklarını hızlıca 
tırmanma hırsında neler yapabileceğini 
anlatan “Kuş Uçuşu” dizisi de Haziran ayında 
çokça konuşulan dizilerden biri olmuştu.

------------------------------------------------------

 Temmuz ayında Netflix kataloğuna dahil 
olan “Zeytin Ağacı”, üniversite yıllarından 
itibaren yakın arkadaş olan üç kadının 
yakın ilişkisinin geçirdiği dönüşümler 
içinde yeni arayışlar ve keşiflerle geçirdiği 
evrime odaklanıyordu. Arkadaşlardan biri 
kanser olduğunda modern tıptan sonra 
alternatif olanaklara yönelmesinin sonuç-
larına odaklanıyordu. Üç arkadaş aile dizimi 
terapileriyle geçmişle muhasebelerine 

odaklanmaya başlar. Zeytin Ağacı, oyun-
culuklar ve sinemasal eleştirilerden ziyade 
biçimsel değil içerik olarak tartışmalara 
neden olmuştu. Dizideki şifa bulma biçimi, 
karakterlerin hızlıca dertlerine deva bulma 
halleri bilim çevrelerinden eleştiri almıştı. 
Yeni dönemde insanların alternatif keşif 
yolculuklarının hızla arttığı ve bu tart yeni 
arayışların, bir anda yaşanan aydınlanma ve 
dönüşümlerin daha fazla konuşulur olduğu 
bir dönemde Zeytin Ağacı, abartılı oyun-
culuklara rağmen genel izleyici kitlesini 
hedeflediği dönüşüm merakıyla ilgi odağı 
olan bir diziye dönüşmüştü.

------------------------------------------------------

 Sonbaharın ilk yerli dizisi ise “Andropoz” 
olmuştu. Yönetmenliğini Taylan Biraderler’in 
yaptığı, senaryosunu ve başrol oyunculuğunu 
Engin Günaydın’ın üstlendiği dizide orta yaş 
bunalımına giren sahil kasabasında kadın 
iç çamaşırı mağazası olan Yusuf’un kendini 
dönüştürme çabasında yaşadıkları anlatılı-
yordu. Engin Günaydın’ın varlığıyla mizah 
özelliklerini oldukça arttıran dizi, kuşak 
farkı ve aile ilişkileri üstünden oluşturduğu 
ana hikâye ve yan hikayelerle başarılı bir 
seyirlik vaat ediyordu.

 2022 yılının ilk yerli filmi ise Andaç 
Haznedaroğlu’nun yönetip Engin Altan Düz-
yatan’ın oynadığı “Babamın Kemanı” filmi 
oldu. Sinemamızda çok işlenmemiş bir aile 
ilişkisi olan amca-yeğen ilişkisine odakla-
nan yapım, babasını kaybeden küçük kızın 
mesafeli bir ilişkisi olan amcasıyla keman 
çalmaları üzerinden gelişen yakınlaşmala-
rını anlatıyordu.

------------------------------------------------------

 Şubat ayında vizyona giren “Aşk Taktik-
leri” ise Netflix ‘in ısrarcı olduğu romantik 
komedi yapımlardan biriydi. Klişe bir konu 
olarak bir iddia üzerine kendisine aşık 
etmeye çalıştığı çapkın bir erkekle yakın-
lık kuran şehirli modern bir kadının çapkın 
erkekle yaşadıklarının anlatıldığı filmde 
İstanbul’dan Kapadokya’ya uzanan bir 
mekân çeşitliliği içinde parlak bir seyirlik 
olma iddiası taşıyordu.

------------------------------------------------------

 Mart ayında izleyiciye sunulan Netflix 
filmi ise “Sen Yaşamaya Bak” olmuştu. Bekar 
bir anne olan şehirli modern bir imaj çizen 
Melisa hasta olduğunu ve kısa bir ömrünü 
kaldığını öğrenir. Çocuğu Can’ı kime ema-
net edeceğini düşünürken yeni tanıştığı 

bekar ve çapkın bir erkekle yakınlığını art-
tırırken Can bu ilişkinin odağında yer alır. 
Hızlı geçişlerle derinlikten uzak bir duygusal 
atmosfer kuran film, nitelikten ziyade genel 
izleyici kitlesinin kolay etkileneceği duygu-
sal bir atmosfer kurma iddiası taşıyordu.

------------------------------------------------------

 Mayıs ayında bu kez bir erkek hikâyesine 
odaklanan platform askeri hikayelerle adını 
duyuran emekli asker Hakan Evrensel’in 
aynı adlı romanından uyarlanan “Yolun Açık 
Olsun” filmini kataloğuna eklemişti. İki eski 
askerin birinin sevdiği kadınla evlenmesi 
için çıktıkları yolculukta geçmişle muha-
sebelerini içeren travmatik yaşamlarından 
kesitler sunan bir yapımdı. 

------------------------------------------------------

 Haziran ayında yayınlanan “Aşkın Kıya-
meti” ise Zeytin Ağacı dizisini hatırlatan bir 
yapımdı. Reklam ajansı batan, borç içindeki 
Fırat, arkadaşının zoruyla kendini doğada 
yoga yaparken bulur. Burada âşık olduğu 
şarkıcıyla kendini bulma yolculuğuna çıkar.

------------------------------------------------------

 Yaz bitmeden Ağustos ayında yayımlanan 
Soner Caner’in yönettiği “Gönül” filminde 
bu kez çoğu Netflix çalışmasının aksine 

modern şehir hayatı değil Güneydoğu’da 
Kürt bir kadın ve erkeğin aşkı anlatılıyordu. 
Düğünlerde kemane çalan Piroz ile iptal olan 
bir düğünde istemediği bir evlilikten kurtu-
lan ama öldürülmek istenen Sümbül’ün aşkı, 
daha önceki çoğu bu tarz dizi ve filmlerde 
sıkça karşımıza çıkan klişe kavram ve tema-
lar eşliğinde anlatılıyordu. Önceki bölgesel 
yapımlardan daha estetik bir çalışma olan 
Gönül, yenilikçi olmayan bakış açısıyla 
derinlikten uzak Netflix yapımlarından biri 
olmuştu.

------------------------------------------------------

 Özcan Alper’in yönettiği “Âşıklar Bayramı”, 
Kemal Varol’un aynı isimli kitabından uyar-
lanan Netflix’in en ses getiren filmlerinden 
biri olmuştu. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ 
ve Settar Tanrıöğen’in olduğu filmde 25 
yıl görüşmeyen bir baba-oğulun yolculuk 
hikayesi Anadolu’daki âşıklık geleneğinin 
fonunda anlatılıyordu. Hızlı geçişlerle ve 
cevapsız kalan temel sorularla memnun 
etmeyen yapım, özellikle kitabı okuyan-
lar için büyük bir hayal kırıklığına neden 
olmuştu. Âşıklık geleneğinin yansıtmadaki 
başarısız olduğuna yönelik eleştiriler ve 
özellikle fon müziği ısrarı filmin niteliğini 
düşüren yönlerindendi. 

------------------------------------------------------

 “Bir Başkadır” dizisiyle büyük bir başarı 
kazanan Berkun Oya’nın yeni Netflix pro-
jesi olan “Cici”, sonbaharın son yerli Netflix 
filmi oldu. Film, 1980’lere dönüş yaparak acı 
bir kaybın ardından köyden kente göçen bir 
ailenin yaklaşık 30 yıl sonra köylerinde tek-
rar toplanmasının geçmişle muhasebesine 
odaklanıyor. Berkun Oya’nın kendini belli 
eden anlatım dilinin hissedildiği yapım bu 
yılın en öne çıkan nitelikli Netflix yapımları-
nın başında gelmekle birlikte Bir Başkadır’ın 
yaptığı etkiyi yapmaktan uzak kaldı.

------------------------------------------------------

 Netflix bu yıl yerli yapım belgesellere 
de ağırlık verdi. Kreatif, dramatik kurgulu 
yabancı belgesellere benzemeyen eski tip 
belgesel yaklaşımını hatırlatan bir üslupla 
çekilen Metin Akpınar ve Haldun Dormen 
belgeselleri biçimden ziyade içerikleriyle 
gündem olurken Fatih Terim belgeseli de 
Terimi analiz etmekten ziyade onu idealize 
bir mite çevirmesiyle eleştirilebilecek bir 
yapımdı.

Festivalin dijital hali Mubi

Bu yıl sıçrama yapan platform kuşku-
suz Mubi. Ticari sinemanın dışında 
festivallerde gösterilen ödüllü filmle-

rin toplandığı bir platform olan Mubi’de; film 
festivallerinde gösterilen ve çoğu zaman viz-
yona bile giremeyen ödüllü, nitelikli filmleri 
izleme olanağı var. Mubi, yerli izleyicinin 
beğeni düzeyini yukarıya taşıma potansi-
yeli taşıyan, Netflix’in zengin ama derinlikli 
olmayan ve birbirine benzeyen içerik yak-
laşımına karşı az ama derinlikli ve kalıcı 
filmlerin toplandığı güçlü bir alternatif 
olma iddiasını 2022’de yerine getirdi. Tek 
merkezli bir yaklaşımdan ziyade dünyanın 
farklı yerlerinde üretilen filmlerinden olu-
şan seçkisiyle öne çıkan platformda bu yıl 
çok sayıda yerli film de kendine yer buldu. 
Selman Nacar’ın İki Şafak Arasında, Çağıl 
Bocut’un Sardunya, Fikret Reyhan’ın Çat-
lak, Burak Çevik’in Aidiyet, Kıvanç Sezer’in 
Küçük Şeyler, Yeşim Ustaoğlu ve Tayfun 
Pirselimoğlu’un filmografisi, Yılmaz Güney 
ve Metin Erksan filmlerinden örnekler gibi 
zengin ve farklı dönemleri temsil eden ulu-
sal sinemamızın örnekler bu yıl Mubi’de 
gösterildi.

netflİx yerlİ dİzİ projelerİ

netflİx yerlİ fİlmlerİ

2022’nin sinema namına en önemli dönüşümünün film izleme biçimindeki dijitalleşme oldu-
ğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yaklaşık 2 yıl süren pandemi sürecinde sinema salonlarının 
kapalı olması ve herkesin evlerinde kalması gerekliliğinin yarattığı hızlı dönüşümle birlikte, 
artık sinema salonları açık olsalar bile eski izleyici oranlarını bulamıyorlar. Bu çerçevede 
dijital sinema platformları pazar paylarını oldukça arttırdılar. Üstelik oldukça da çeşitleni-
yorlar. Fazla değil birkaç yıl önce Türkiye için sadece Netflix’ten bahsediyorken 2023’e adım 
atmaya hazırlandığımız şu dönemde artık sayısı 10’a yaklaşan bir dijital platform zenginli-
ğinden bahsedebiliriz. Netflix 2016’da Türkiye’de küresel bir izleme alternatifi olarak başladığı 
macerasında, artık sektörü domine eden bir güce dönüşmüş durumda. Çok sayıda sinemacı, 
dizi ve film projelerini Netflix platformuna ulaştırmaya çalışıyor. Her ne kadar Netflix’in en 
azından Türkiye için şimdilik lokomotif olma durumu devam etse de ancak yeni platformların 
pazar paylarını agresif olarak arttıracaklarını anlamak için kâhin olmaya gerek yok. 

Dijital platformlar dünyasında geride 
kalan 2022 yılında yerli yapımlara 
baktığımızda; Netflix’in seri dizi ve 
film üretimlerini, BluTV ve Gain’in 
yarışta geride kaldığını, Disney Plus’un 
hamlelerini 2023’e sakladığını, festival 
tadında Mubi’yi ve yeni oyuncu TRT 
Dijital’in geldiğini görüyoruz.
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Ulusal yönden önemli başarılar 
elde ettiğimiz bir yılı geride 

bırakırken dünyada ve Türkiye’de 
sinema sektöründe neler yaşandı, nelere 
üzüldük ve sevindik, yeni yılda bizleri 
hangi haberler heyecanlandırdı? Bu 
soruların cevaplarına sizlerle yakından 
bakalım istedik.

 2022  
 BEYAZ PERDEDE! 

20

2022 yılı edebiyattan, sinemadan, tiyat-
rodan ve sahne sanatlarından pek çok 

önemli ismin dünya sürgününü bitirdiği zaman 
dilimi oldu. Öykü yazarı Rasim Özdenören, şair 
ve çocuk kitapları yazarı Mevlana İdris Zengin, 
akademisyen, yazar ve şair Hayrettin Orhanoğlu, 
sinema oyuncusu Cüneyt Arkın, sinema yönet-
meni Erden Kıral ve mutasavvıf Ömer Tuğrul 
İnançer artık aramızda yok…

 EN SON ÖLÜM GELİR 
 YİNE DE 
ERKEN DERİZ 

18

 2022’DE  
 PLASTİK SANATLAR 

2022 yılı uzunca bir süre kendinden 
söz ettirecek eserlerin, sergilerin bir 

arada bulunduğu; dijital ve NFT eserlerinde 
yoğunlukta olduğu bir sene oldu. Dijital 
anlamda da yenilikleri içinde bulunduran 
bu sene, sanatseverler için oldukça verimli 
geçen bir yıl olarak takvim yapraklarının 
ardında kaldı.

K Ü L T Ü R  S A N A T  A L M A N A Ğ I

Tek kişilik oyunların artış gösterdiği, 
çoğu oyunun kapalı gişe oynandığı 

dolu dolu bir yılı geride bıraktık. Uzun aranın 
ardından sahnelere dönenler ve veda edenle-
rin olduğu; “Sanatın sezonu olmaz”, “İstanbul 
klasiklerle buluşuyor” mottolarıyla harekete 
geçenlerle dolu bir yıldı. Bu sene için  “tiyatro 
yine yerli yerindeydi” desek yanlış olmaz. İşte 
bu dolu dolu geçen senede neler oldu gelin hep 
beraber bakalım.

 2022’DE  
 TİYATRO YERLİ  
 YERİNDEYDİ 

28

26

Bir yıl içerisinde birçok sanatsal faa-
liyetler oldu. Biz de bu faaliyetler 

içerisinde gelenekli sanatlara sizler için şöyle bir 
göz attık.  2022’de gelenekli sanatlar hangi sanat 
merkezlerine ve galerilere misafir olmuş?  İçeri-
sine fikirsel ve evrensel anlamda neler katmış? 
Dönüşmüş mü, dönüştürmüş mü? Klasik çizgi-
siyle varoluşunu ihtişamlı bir şekilde sunabilmiş 
mi? Tüm bu soruların cevabını, bitirmek üzere 
olduğumuz 2022 yılındaki gelenekli sanatlar çer-
çevesinde yapılan faaliyetlerde aradık.

 GELENEKLİ SANATLAR  
 DÜNYASINDA 2022 

24

2022 yılı uzun vadede adın-
dan söz ettirecek etkinlikler, 

eserler ve ödüllerle geçen bir sene oldu. 
Kültür hayatında yaşanan pek çok 
hadise edebiyatseverlerin gündemine 
giren haber değeri yüksek yenilikleri 
sizler için derledik.

 TÜRK VE  
 DÜNYA EDEBİYATI  
 2022’Yİ NASIL KARŞILADI? 

22

30

Pandeminin etkisini yitirmesi 
ve dijital platformlarda yeni 

müzik trendlerinin yaygınlaşmasıyla 
birlikte dünyanın her köşesinden 
müzik sesleri yükseldi. Salonları ve 
meydanları dolduran sanatseverler 
bu yıl nelerle karşılaştı. Aramızdan 
ayrılan sanatçılar kimler? Bu sorular 
çerçevesinde 2022 müzik dünyasını 

genel hatlarıyla ele aldık.

 FESTİVALLERLE 
 DOLU BİR 
 2022 



Ö
lüm karşısında herkes eşittir. Ve 
Cemal Süreya’nın ifadesiyle “Her 
ölüm erken ölümdür”: “Ölüyorum 
Tanrım/ Bu da oldu işte/ Her ölüm 
erken ölümdür/ Biliyorum Tanrım…”

İnsanın tek ve en önemli çaresizliğidir ölüm. 
Kendini ölümsüz görenler için bir trajedidir; 
başkasının ölümüne odaklanır, odaklandığını 
zannederek kendini dışında tutar ölümün… Geride 
kalanın hayatında atom bombası derinliğinde bir 
çukur bırakır bazı ölümler. Ne yapılırsa yapılsın 
dolmaz o çukur, kapanmaz. Bazı ölümler beklenen-
dir. Bazıları sürprizdir fakat her ölüm vakti gelmiş 
vedadır aslında. Sadece biz böyle addederiz.

Son birkaç yıldır ‘büyük’ ölümler düştü tarihimize. 
Bir yıl önce Sezai Karakoç’la (22 Ocak 1933-16 
Kasım 2021) boşalan hayat zembereğinin çarkı 
ardı ardına başka ve çok kıymetli isimleri çekip 
aldı bu dünyadan… Edebiyat, sinema, tiyatro, tele-
vizyon, müzik, spor ve eğlence dünyasının zirveyi 
görmüş isimlerinin yanı sıra değer üretmeye 
henüz başlamış kıymetleri de kayıp gitti hayat 
semasından…

2022 yılı edebiyattan, 
sinemadan, tiyatrodan 
ve sahne sanatlarından 
pek çok önemli ismin 
dünya sürgününü bitir-
diği zaman dilimi oldu. 
Öykü yazarı Rasim Öz-
denören, şair ve çocuk 
kitapları yazarı Mevla-
na İdris Zengin, akade-
misyen, yazar ve şair 
Hayrettin Orhanoğ-
lu, sinema oyuncusu 
Cüneyt Arkın, sinema 
yönetmeni Erden Kıral 
ve mutasavvıf Ömer 
Tuğrul İnançer artık 
aramızda yok…

En son  
ÖlÜm gelİr

Yİne de 
erken derİz

İzdiham’ın Bülent’i gitti

2022 yılı, Hekimoğlu İsmail adıyla anılan yazar Ömer Okçu’nun (15 Ocak 2022) vefat haberiyle selamladı bizi. Minyeli Abdullah, Derdimi Seviyorum, Maznun gibi kitaplarıyla 
tanınan Okçu, gazete ve dergi yazıları ile de tanınıyordu. Uzun yıllar boyunca çok satan kitaplara imza atan Okçu’nun aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan Minyeli 
Abdullah isimli eseri çok farklı kesimlerden tepkiler almış ve 1990’lı yılların en çok gişe kazanmış projelerinden biri olmuştu.

Ardından gelen başka ölüm haberleri de ya şaşırttı veya tepkisizliğe neden oldu. Çünkü salgın sebebiyle artık olağanlaşmış olan ölüm haberleri karşısında tamamen tepkisizleştik.

Nisan ayına geldiğimizde, ‘sürpriz’ bir ölüm haberiyle sarsıldık; kültür, sanat ve edebiyat dergisi İzdiham’ın kurucusu ve genel yayın yönetmeni de olan şair ve eğitimci Bülent 
Parlak (19 Nisan 2022) 43 yaşında veda etti dünyaya. Üsküdar’da Atik Valide Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na sırladığımız Bülent 
Parlak, hepimizin ölecek yaşta olduğumuzu hatırlatarak, “Anne abartma ölümü/ Arada çık gel” dizeleriyle hemen her gün zihnimizdeki varlığını hatırlatıyor ve sürdürüyor. Ve 
hala okurunu bekleyen “Sevgili Huzursuzluğum”, “Yalnızlığın İcadı”, “Ricakeş” ve “Her Şey İçin Çok Geç” kitaplarıyla…

57’sinde veda etti dünyaya

Bülent Parlak’a son vazifemizi yapıp dönerken aldık bir ölüm haberini; edebiyatçı, şair, akademisyen dostumuz Hayrettin Orhanoğlu (21 Nisan 2022) da toplamıştı dünya dengini. 
O da genç sayılabilecek bir yaşta, 57’sinde çıkmıştı ebedi yolculuğuna…

Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı olan Doç. Dr. Hayrettin Orhanoğlu’nu gece yarısı, bir sahur vakti kapısını çalan kalp krizi koparmıştı dünya-
dan. 1991-1997 yılları arasında özel bir tiyatro grubu kurarak yönetmenlik yapmıştı. “Taşra Edebiyat” adlı felsefe-edebiyat dergisini çıkarmıştı. 1990’lı yıllardan itibaren ulusal 
ve uluslararası çeşitli dergilerde şiir, öykü, deneme ve makaleleri yayımlanmıştı.

Rasim Özdenören:  
Çok sesli bir ölüm
“Ölüm nedir biliyor musun? Önünde sonunda çala-
cağımız tek hakikat kapısı… İnsan aslında ölüm 
karşısında daima hüsrana uğrar ama bu ölüm asla 
kendi ölümü olmaz; o, daima başkasının ölümü kar-
şısında hüsranı tadar.”

Bu biraz böyledir… Kendi ölümüyle ilgili değildir 
insan. Eğer ölüm meselesini içselleştirmemiş ise…

“Çok Sesli Bir Ölüm”ün de yazarı olan Yedi Güzel 
Adam’ın bu dünyadaki son temsilcisi Rasim Özde-
nören (20 Mayıs 1940 - 23 Temmuz 2022) öyküleri 
ve denemeleri ile derin izler bıraktı edebiyat tarihi-
mizde. Hukuk ve gazetecilik eğitimi almış olsa da 
daima edebiyatın merkezinde oldu. Tıpkı diğer güzel 
adamlar (Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Alaeddin 
Özdenören, Mehmet Akif İnan, Sezai Karakoç) gibi…

Rasim Özdenören’in, Türk edebiyatında adını duyur-
maya başladığı yıllarda, köy romancılığının etkisi 
azalmaya, varoluşçu yazarların etkisiyse artmaya 
başlamıştı. Dönemin eserlerinde rastlanan ağır-
lıklı Batılı anlayışın aksine Özdenören, öykülerini 
çocukluğundan itibaren Anadolu’nun köy ve kasaba-
larında edindiği izlenimlerden yararlanarak ayrıntılı 
betimlemelerle ve insanın evrensel yanlarını öne 
çıkararak yazmıştır. İlk dönemlerde kendi arkadaş 
grubu ile hareket ederken sonraki dönemlerde Sezai 
Karakoç’un etkisiyle farklı bir izlek oluşturmayı 

başarmıştır. Modern edebiyatta yerlilik meselesine 
kafa yormuş önemli bir isimdir.

Hatırlamamız ve döne döne okumamız gereken 
bazı kitaplarının isimlerini zikretmekle yetinelim: 
“Aşkın Diyalektiği”, “Çarpılmışlar-Çözülme”, “Deniz 
Açılan Kapı”, “Gül Yetiştiren Adam”, “İki Dünya”, “Kafa 
Karıştıran Kelimeler”, “Köpekçe Düşünceler”, “Red 
Yazıları”, “Yaşadığımız Günler”, “Kuyu”, “Yumurtayı 
Hangi Ucundan Kırmalı”…

Ekrana mıhlayan sunucu: Halit Kıvanç

Asıl adı Halit Mecit Kıvanç olan hukukçu, radyo ve televizyon sunucusu, gazeteci, çevirmen ve yazar Halit 
Kıvanç (doğumu 18 Şubat 1925) 2022 yılında dünyaya veda eden isimler arasında idi. 25 Ekim 2022’de 
vefat eden Kıvanç, ülkemizde radyo ve televizyonculuğun gelişmesine çok önemli katkılar vermiş bir 

isimdi. Hem kamera hem de mikrofon karşısında bu iki alanın ilklerine imza atmış, rol model olmuş ve bugün 
dahi örneğine rastlanmayan bir enerji ile hafızalardaki saygın yerini almıştı. Onu en çok olimpiyatlar ve ulus-
lararası müsabakalardaki spor karşılaşmalarında üstlendi maç spikerliği ile tanıdı geniş çevreler. Brezilyalı 
futbolcu Pele ile röportaj yapan ilk gazeteci, Papa ile söyleşi yapan ilk Müslüman gazeteci olması ve TRT’nin 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sunuculuğu ile de çok sevildi.

Hukuk okumasına rağmen o gazeteciliği seçti. Yeni İstanbul gazetesi bünyesinde 1952’de günlük olarak yayın-
lanan Türkiye Spor gazetesinde mesleğe adımını attı ve ardından Milliyet, Tercüman, Hürriyet, Güneş başta 
olmak üzere pek çok gazetede çalıştı. 1955’ten itibaren TRT’de ve bir yıl da BBC’de (1963) görev aldı. “Hopde-
diks”, “Dertsiziks”, “RipKirby”, “Zehir Hafiye” gibi çizgi romanlarını dilimize kazandırdı. Tertemiz bir Türkçe 
ile yaptığı sunumlar ona çok sayıda ödül getirdi. “Kazulet Hanımın Minisi”, “Gülmece Güldürmece”, “Mikrofo-
nunu Kordonuna Göre Uzat”, “Gelin Yarışalım”, “Çok Affedersiniz Ama, Futbol Bir Aşk” gibi kitaplara imza attı.  
Biz onu TRT için yaptığı eğlence programları ve yarışmalarla hatırlayacağız…

2022
yılında 
kaybet- 

tiklerimiz

Onlar birlikte çok güzeldi

Türk sineması kamera önü ve arkasından çok 
sayıda ismi kaybetti 2022 yılında. Sinema tari-
hine yönetmen ve oyuncu olarak mührünü 

vurmuş ve neredeyse yarım asırdır filmleri yayınlan-
dığında hep aynı saygı ve ilgi ile izlenmiş isimleri de 
uğurladık.

Neredeyse ömrünün tamamını sinemaya adayan Fatma 
Girik ve Cüneyt Arkın da bu iki müstesna isimden ikisi. 
Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi’nde 
yaşayan ve tedavi için getirildiği İstanbul’da 79 yaşında 
hayata veda (24 Ocak 2022) eden Fatma Girik geride 
“Boş Beşik”, “Kanlı Nigar”, “Japon İşi”, “Postacı”, “Top-
rak Ana”, “Yılanların Öcü”, “Rabia”, “Ağrı Dağı Efsanesi” 
gibi filmlerdeki üstün performansı ile hafızalarımızda 
yerini aldı. Ailesine yardım etmek için Cağaloğlu Orta-
okulu’nu yarıda bırakan ve 1957’deki ilk filmi Leke ile 

kamera karşısına geçen Fatma Girik’le 85 yaşında 
İstanbul’da hayata veda eden (28 Haziran 2022) Cüneyt 
Arkın’ın yolları birbirinden önemli projelerde kesişti. 
“Gönülden Yaralılar”, “Gelincik”, “Köroğlu”, “Murat ile 
Nazlı”, “Vatan ve Namık Kemal”, “Önce Vatan”, “Satın 
Alınan Koca” gibi filmlerin iki başrol oyuncusu oldu 
onlar.

Cüneyt Arkın veya doğum adıyla Fahrettin Cürek-
libatur, her ne kadar Türk sinemasının jönlerinden 
sayılsa da asıl mesleği tıp doktorluğu idi. Senaryoları, 
yapımcılığı ve yönetmenliği ile de sektöre büyük hiz-
metleri olmuştu. 1963-2021 yılları arasında 330 sinema 
filmi, dizi ve tiyatro oyununda rol alan sanatçının “Ayrı 
Dünyalar”, “Kara Murat”, “Battal Gazi”, “Dünyayı Kurta-
ran Adam”, “Gelincik”, “Arım Balım Peteğim”, “Büyük 
Yemin”, “Malkoçoğlu”, “Babaların Babası” gibi kült film-
leri hem sinema sektörü hem de Türk sineması tarihi 
açısından çok önemli eserler olarak arşivdeki yerini 
koruyor.

2022’nin önemli kayıplarından biri de tiyatro ve sinema 
dünyamız için olduğu kadar Türk edebiyatına da harika 
şiirler hediye eden Semih Sergen oldu. 3 Mayıs 1931 
İstanbul doğumlu olan sanatçı, 6 Ağustos 2022 tari-
hinde hayata veda etti. Çocukluk yaşlarından itibaren 
tiyatroya merak salan Sergen, aralarında “Yunus Dürür 
Benim Adım”, “Bir Yaz Gecesi Rüyası”, “Resimli Osmanlı 
Tarihi”, “Fehim Paşa Konağı”, “Bir Hilal Uğruna”, “III. 
Selim”, “Çil Horoz”un da bulunduğu 100’e yakın oyunda 
başrol oynadı. 1958’de Işık Yenersu ile “Duvaklı Göl” 
için kamera karşısına geçti ve “Sultanın Sırrı”, “Galatalı 
Mustafa”, “Altın Şehir”, “Birleşen Yollar” gibi filmlerle 
izleyicinin karşısına çıktı. Televizyon dizilerinde rol 
aldı. Cüneyt Arkın’la yolları “Malkoçoğlu” filmleri 
serisinde kesişti. 17 şiir kitabı yayımlandı, tiyatro ve 
sinema dünyamıza Burak ve Toprak Sergen gibi iki 
yetenekli evlat bıraktı.

Kitapları bize emanet

Ve haziran ayı… Yine gencecik bir insanı, 
Mevlana İdris Zengin’i (7 Haziran 2022) alıp 
gidecekti elimizden. 56 yaşında idi… O da tıpkı 

Cemal Süreya gibi söylüyordu: “En son ölüm gelir/ Yine 
de erken deriz…”

Onu biz Kahramanmaraş’ta yayımlanan Andırın 
Postası gazetesinin edebiyat ekinde gördük ilkin. 
Ardından Diriliş. Dergah, Albatros, Geniş Zamanlar, 
Gerçek Hayat dergilerinde…

Birçok dile çevrilen “Kuş Renkli Çocukluğum”un 
yanında “Hayal Dükkanı”, “Korku Dükkanı”, “Tehlikeli 
Bir Kipat”, “İyilik Dükkanı”, “Kirpiler Şapka Giymez”, 
“Tuhaf Adamlar,” “Acayip Hayvanlar” gibi çocuk ede-
biyatı alanında pek çok kitabını bizlere emanet bıraktı. 
“İyi Geceler Bayım” ismini verdiği şiir kitabını da…

Hüzün ayı eylül de büyük bir kayıpla sarstı hepimizi: 
Avukat, mutasavvıf, kudümzen ve musikişinas Ömer 
Tuğrul İnançer (4 Eylül 2022) de tamamladı dünya 
sürgününü.

K Ü L T Ü R  S A N A T

Mevlana İdris Zengin

Rasim Özdenören

Semih SergenCüneyt ArkınFatma Girik

Halit Kıvanç

Bülent Parlak

o.unlu@litrossanat.com 
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S İ N E M A

BEYAZ  
PERDEDE!

Ulusal yönden önemli başarılar elde ettiğimiz bir yılı 
geride bırakırken Dünyada ve Türkiye’de sinema sektö-
ründe neler yaşandı, nelere üzüldük ve sevindik, yeni 
yılda bizleri hangi haberler heyecanlandırdı? Bu soru-
ların cevaplarına sizlerle yakından bakalım istedik.

Küresel bir salgını artık 
geride bıraktık diye 
düşündüğümüz fakat 
hala salgın nedeniyle 

acı vefat haberleri aldığımız bir 
yıl oldu 2022 yılı. Sinemalarımız 
açıldı açılacak derken sonunda 
beyaz perdeye ve festivallere 
kavuştuk. Ulusal yönden önemli 
başarılar elde ettiğimiz bir yılı 
geride bırakırken gelecek yılda 

Türk sinemasında kesin olarak vizyon tarihinden bahsedebilece-
ğimiz çok fazla filmin olmaması dikkat çekiyor. Bu yıl TRT ortak 
yapımlarının uluslararası yarışmalardan bol ödülle döndüğünü, 
yerli film festivallerinin bir önceki yıllara nazaran daha da üzerine 
koyarak ilerlediklerinden bahsedebiliriz. Yerli film festivallerinin 
Uluslararası isimleri ağırlaması ve sinema yazarları tarafından 
beğenilenler listesinde yerli filmlerin fazla oluşu dikkatimizi çekti. 
Ulusal basın tarafından bu yıl diğer yıllara nazaran daha çok dikkat 
çeken şeylerden birisi ise 3. Esenler Film Günleri oldu. Onur ödülü 
verilen isimler ve filmleri gösterilen yönetmenler röportajlarında, 
özellikle kısa film alanında verilen bu desteğin çok kıymetli oldu-
ğundan bahsettiler. 

Yapımcılığını TRT ve Dijital Sanatlar’ın yap-
tığı, senaryosunu Mert Dikmen, Alper Uyar 
ve Özer Feyzioğlu’nun kaleme aldığı, yönet-

menliğini Özer Feyzioğlu’nun üstlendiği, “Kesişme: 
İyi ki Varsın Eren” filmi vizyona girdi. Yapımcılığını 
Fatih Aksoy ve Çatay’ın üstlendiği Onur Tuna, Hazal 
Kaya gibi ünlü oyuncuların yer aldığı “Benden Ne 
Olur” filmi gösterime girdi. Türk sinemasının ünlü 
yıldızı 79 yaşındaki Fatma Girik yaşamını yitirdi. 
Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan’da Ocak ayında ara-
mızdan ayrılan sinemacılarımızdan oldu. Sundance 
Film Festivali’nin ödülleri twitter hesabı üzerin-
den, çevrimiçi ortamda duyuruldu. ABD Dramatik 
Yarışma’sında İzleyici Ödülü’nü Cooper Raiff imzalı 
“Cha Cha Real Smooth” kazanırken Büyük Jüri Ödülü 
ise yönetmenliğini Nikyatu Jusu’nun üstlendiği 
“Nanny” filmine gitti. Türkiye-Ukranya ortak yapımı 
yönetmenliğini Maryna Er Gorbach’ın yaptığı Klon-
dike filmi Sundac’ten ödülle döndü.

Thor serisinin 4. devam filmi olan “Thor: 
Love And Thunder” Türkiye ve Avustral-
ya’da yakın tarihlerde gösterime girdi. 

Avrupa’nın en önemli film festivallerinden 56. 
Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali’nin 
endüstri bölümü olan Eastern Promises’ta, 
kurgu aşamasındaki filmlerin yarıştığı iki 
farklı kategoride “TRT Ödülü” verildi. Ayrıca 
TRT ortak yapımı ve TRT destekli toplam üç fil-
min, festival kapsamında gösterimi gerçekleşti. 
Türkiye sinemasının önemli ismi, “Bereketli 
Topraklar Üzerinde” ve “Hakkâri’de Bir Mev-
sim” gibi kült filmleriyle tanınan yönetmen 
Erden Kıral, hayatını kaybetti.

AAntalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipli-
ğinde gerçekleşen 59.Antalya Altın Portakal 
Film Festivali’nde  En İyi Film Ödülü’nü  

Özcan Alper’in yönettiği ”Karanlık Gece” alırken, En 
İyi Yönetmen Ödülü dahil olmak üzere Emin Alper 
imzalı “Kurak Günler” geceden 9 ödülle ayrıldı. 10. 
Boğaziçi Film Festivali’nde ödülleri sahiplerini 
buldu. “Kar ve Ayı” filmi geceden tam beş ödülle 
ayrıldı. Yarışmada En İyi Film ödülünü Youssef 
Chebbi’nin “Ashkal” filmi kazandı. Avrupa ve Akde-
niz Film Eleştirmenleri Federasyonu tarafından 
Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’ndan da 
bir filme festivalde bu yıl ilk kez “FEDEORA” ödülü 
verildi. İlkay Nişancı’nın BluTV’de yayınlanmak 
üzere yönetmenliğini yaptığı “Eko Eko Eko” belge-
selinin çekimlerine başlandı. Cem Yılmaz “Ayzek ile 
Bir Gece” filmi için sete çıktı. Harry Potter’ın “Hagri-
d”i Robie Coltrane 72 yaşında hayatını kaybetti. 
“Cinayet Dosyası”ındaki rolüyle hafızalara kazınan 
ünlü oyuncu Angela Lansbury 96 yaşında hayata 
veda etti. 

Kotaro Isaka’nın çok satan romanından 
uyarlanan Yönetmen koltuğunda David 
Leitch’in oturduğu, oyuncu kadrosunda 

Brad Pitt, Zazie Beetz, Aaron Taylor gibi isimle-
rin olduğu “Bullet Train” filmi gösterime girdi.  
Rock’n Roll’un Kralı olarak efsaneleşmiş Elvis 
Presley’nin şöhretle dolu hayatını anlatan, 
müziklerini dünyaca ünlü sanatçıların üstlen-
diği “Elvis” filmi vizyona girdi. 

Merakla beklenen “Barış Akarsu 
Merhaba” filmi vizyona girdi. My Left 
Foot, In the Name of the Father, ve In 

America filmleri ile tanınan İrlandalı yönetmen 
Jim Sheridan Esenler Film Günleri kapsamında 
Türkiye’ye geldi.  Uluslararası Suç ve Ceza 
film Festivali’nin on ikincisi gerçekleştirildi. 
8. Alemlere Rahmet Kısa Film Festivali “Bab 
Aziz” filminin yönetmeni Nasır Hemir’i ağır-
ladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kapatılan 
Beyoğlu Sineması’nın 2023 yılında tekrardan 
sinema severlere kavuşacağını açıkladı. “The 
Menu” filmi eleştirmenler ve izleyicilerden 
büyük beğeni topladı. 

Erich Maria Remarque’ın 1929 tarihli 
aynı adlı romanından uyarlanan, savaş 
karşıtı Edward Berger’in yönetmenli-

ğini üstlendiği “Im Westen nichts Neues” filmi 
vizyona girdi. Özcan Alper’in “Aşıklar Bayramı” 
filmi Netflix ekranlarında izleyicisiyle buluştu. 
Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzen-
lenen  29’uncu Uluslararası Adana Altın Koza 
Film Festivali kapsamında Ulusal Uzun Metraj 
Film Yarışması ödülleri sahiplerini buldu. Sekiz 
filmin yarıştığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarış-
ması’nda “En İyi Film” ödülüne yönetmenliğini 
Ziya Demirel’in yaptığı “Ela ile Hilmi ve Ali” 
layık görüldü.Yönetmen Demirel aynı zamanda 
“En İyi Yönetmen” ödülünü alıp filmi diğer altı 
dalda daha ödül aldı. Aynı festivalde bu yıl jüri 
özel ödülü Ümmühan Safter’in “Kabahat” fil-
mine gitti. Cem Kaya’nın Almanya’da yaşayan 
Türk göçmenlerin yaşadığı bağımsız müzik 
kültürüne odaklanan “Aşk, Mark ve Ölüm” filmi 
Almanya’da gösterime girdi.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
“Kurak Günler” filmine verdiği 
desteği geri istedi. Tilda Swinton’un 

hem anne hem kız rolünü canlandırdığı 
korku filmi “The Eternal Daughter” 2 Ara-
lık’ta Amerika’da vizyona girdi. Ülkemizde 
gösterime gireceği tarih henüz belirsizli-
ğini koruyor. Christian Bale’ın başrolünde 
yer aldığı “The Pale Blue Eye”dan frag-
man yayınlandı. 12. İnsan Hakları Film 
Festivali, Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Projesi Avrasya işbirliği ve Euromersive 
Türkiye’nin desteğiyle “Immerse in the 
World” adlı bir sanal gerçeklik sergisine ev 
sahipliği yaptı.

41. İstanbul Film Festivali’nde dokuz yüz 
otuz saatlik görüntünün kurgulanmasıyla 
ortaya çıkan belgesel “Eat Your Catfish” 

isimli yapım en iyi belgesel ödülünü aldı. Yine 
İstanbul Film Festivali kapsamında “Vortex” 
filmi gösterilen ünlü yönetmen Gaspar Noe 
Kadıköy Sineması’nda izleyicilerle buluştu. 
Klondike İstanbul Film Festivali’nden de ulusal 
dalda En İyi Film Ödülü ile döndü.  Daniel 
Kwan, Daniel Scheinert’in yönetmenliğini 
üstlendiği 2022 yılının en ilgi çeken yapımla-
rından biri olan “Her Şey Her Yerde Aynı Anda” 
filmi Türkiye’de vizyona girdi. 

Merak edilen ve konuşulan Audrey 
Diwan’ın “Kürtaj” filmi Türkiye’de 
vizyona girdi. Türk sinemasının 

usta sanatçısı Ayten Erman, 25 Şubat tarihinde 
koronavirüse yenik düştü ve hayatını kaybetti. 
Agatha Christie’nin 1937’de yazdığı aynı adlı 
romanından uyarlanan “Nil’de Ölüm” filmi viz-
yona girdi.  “Klondike” 72. Uluslararası Berlin 
Film Festivali’nden ise Panorama Seyirci Ödülü 
kategorisinde ikinci oldu. 

Ali Abbasi’nin filmi “Kutsal Örümcek” 
filmi Fransa’da gösterime girdi. Film 
Avrupa Film Ödüllerinde üç ayrı dalda 

yarışıyor. 75. Cannes Film Festivali’nde İsveçli 
yönetmen Ruben Östlund’un TRT ortak yapımı 
“Triangle of Sadness” filmi Altın Palmiye Ödü-
lünü kazandı. 

Başrolünde Farah Zeynep Abdullah’ın 
oynadığı “Bergen” filmi Türk sinema 
tarihinin en çok izlenen sekizinci filmi 

oldu. Başrollerini Penélope Cruz ve Milena 
Smit’in paylaştığı Pedro Almodovar’ın “Parallel 
Mothers” filmi Türkiye’de gösterime girdi ve 
dünyada pek çok ödüle aday. “Kolpaçino” ve “Acı 
Hayat” gibi sevilen yapımlarda rol alan Hüseyin 
Elmalıpınar yaşamını yitirdi. Oscar töreninde 
bu yıl “Coda” filmi dikkat çekti. Coda, dijital bir 
platform yapımı olarak En İyi Film ödülünü 
almasıyla Oscar tarihine geçti. Marlee Matlin’in 
otuz beş yıl önce Oscar alan ilk işitme engelli 
kadın oyuncu olmasının ardından bu ödülü 
alan ilk işitme engelli aktör Troy Kotsur oldu. 
Jane Campion üçüncü kez En İyi Yönetmen 
ödülünü aldı. En İyi Uluslararası Film “Drive 
My Car” seçilirken En İyi Animasyon ödülü 
“Encanto” filmine gitti

Dijital platform Disney Plus Türkiye’de 
de yayın hayatına başladı. Dünyanın 
önemli sinema isimlerinin uluslara-

rası jüride yer aldığı “12 Punto 2022” ödülleri 
sahiplerini buldu. TRT Ortak Yapım Ödülleri, 
Pınar Yorgancıoğlu’nun yönettiği “Karan-
lıkta Islık Çalanlar”, Elif Eda Karagöz’ün 
yönettiği “Süt Çiftliği” ve Büşra Bülbül’ün 
yönettiği “Güve Çiçeği” filmlerine verildi. 
Sinemamızın usta oyuncusu ve unutulmaz 
ismi Cüneyt Arkın aramızdan ayrıldı. Arkın, 
tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 

O C A K T E M M U ZŞ U B A T A Ğ U S T O SM A R T E Y L Ü LN İ S A N E K İ MM A Y I S K A S I MH A Z İ R A N A R A L I K

s.omac@litrossanat.com 

S E N A  O M A Ç

   95. Akademi Ödülleri’nin En İyi Uluslararası Film kategorisinde yarışacak filmler için adaylık 
süreci sona erdi. Türkiye, Oscar adayı olarak Tayfun Pirselimoğlu’nun “Kerr” filmini seçti.

   Fredrik Backman’ın aynı adlı romanından uyarlanan, Tom Hanks’in de başrolde olduğu 
“A Man Called Otto” filminin 13 Ocak’ta vizyona girmesi bekleniyor. 

   Christian Bale’ın başrolünde yer aldığı Scott Cooper’ın yönettiği “The Pale Blue Eye” (Sol-
gun Mavi Gözler) filmi 6 Ocak 2023’ten itibaren Netflix’te yayınlanacak.

   M. Night Shyamalan, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni filminin ismini “Knock at the 
Cabin” olarak duyurdu. Film, 3 Şubat 2023’te vizyona girecek. 

   6. sezonuyla ekranlara veda edecek olan Peaky Blinders dizisinin hikâyesini devam etti-
recek filmin çekimleri 2023 yılında başlayacak. 

   Yapımcılığını Seth Rogen ve Evan Goldberg’ün üstlendiği animasyon “Teenage Mutant 
Ninja Turtles” filminin 11 Ağustos 2023 tarihinde vizyona gireceği söylendi. 

   Yönetmen Patty Jenkins’in yoğun çalışma programı ve hazırlık sürecinin tamamlanmaması 
nedeniyle süresiz olarak ertelenen, Star Wars evreninde geçen “Rogue Squadron” filminin 
çekimlerinin, 2023 yılında tamamlanması bekleniyor. 

   Warner Bros. ve Legendary Entertainment, Denis Villeneuve imzalı “Dune”un devam 
filmi için 2021’de hazırlıklarına başlanmıştı. ”Dune”un devam filmi, Ekim 2023’te izleyici 
ile buluşacak.

2023 yılında bizi neler bekliyor?

Ayten Erman

Gaspar Noe Cüneyt Arkın

Robie Coltrane

Nasır Hemir

Erden Kıral

2120

T Ü R K İ Y E ’ N İ N  D İ J İ T A L  K Ü L T Ü R  S A N A T  G A Z E T E S İ



E D E B İ Y A T

P
andemiden sonra değişen okur tercihleri herkesi kağıt, dijital ve matbu tartışmalarına 

sokarken biten pandemi yasaklarıyla gelen hareketlilik bu sene okurları daha farklı 

heyecanlandırdı. Kültürel etkinlikler hızla devam etti, pandemide kapanan fuarlar 

tekrar açıldı. Mahfillerde bir hareketlilik baş gösterdi. Bu sene Sirkeci’de 11. Dergi 

Fuarı için ciddi emek verildi, fuarda birçok etkinlik, konuşma, panel gerçekleşti ve 

fuarda uluslararası dergiler gözüktü. Zeytinburnu Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Sezai Karakoç 

Sempozyumu içerik ve konuşmacılarla birlikte dikkate değer bir progr am olarak seneye damgasını 

vurdu. Hatıralar’ın yayınlanmasından, Eliot şiir çevirilerine kadar dikkatle izlediğimiz bir seneydi. 

Geçen sene Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülen Zanzibarlı edebiyatçı Abdulrazak Gurnah okuyucu-

larda bir meraka sebep olmuşken bu sene Nobel Edebiyat ödülüne değer görülen Fransız yazar Annie 

Ernaux edebiyatseverler tarafından ortak bir sevinç ve karşılamaya sebep olmadı. 2022’de edebiyat 

ödülleri dikkate değer isimleri bulurken yayıncılık ve yeni eserle hareketlenen Türk Edebiyatının 

olumlu anlamda mesafe almaya devam ettiği bir sene oldu.

2022 yılı uzun vadede 
adından söz ettirecek 
etkinlikler, eserler ve 
ödüllerle geçen bir sene 
oldu. Kültür hayatında 
yaşanan pek çok hadise 
edebiyatseverlerin 
gündemine giren haber 
değeri yüksek yenilikleri 
sizler için derledik.

  MAVERA’NIN KURUCUSU  
RASİM ÖZDENÖREN VEFAT ETTİ

Son yıllarda edebiyat dünyasında yeri doldurulamaz 
ciddi kayıplar yaşanmaya devam ediyor. Bu sene her-
kesi üzen haber Rasim Özdenören vefatıyla geldi. İlk 

hikâyesi, Akarsu Varlık dergisinde 1957’de çıkan Özdenören, 
Sezai Karakoç ile 1962’de tanışmıştı. 1969’da Nuri Pakdil, 
Mehmet Akif İnan, Erdem Bayazıt ve Alaeddin Özdenören ile 
Edebiyat dergisinin kurucuları arasında yer alarak edebiyat 
dünyasının önemli mahfillerinde yer aldı. Cahit Zarifoğlu, 
Mehmet Akif İnan, Erdem Bayazıt ve Alaeddin Özdenören 
ile 1976’nın sonunda Mavera dergisini kuran yazarın, hikâye 
ve yazıları birçok dergide yayınlanmıştı. Yazardan geriye 
hayli ödül ve eser edebiyatseverler için kaldı. Yazarın başlıca 
kitapların şöyle: Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler, 
Kafa Karıştıran Kelimeler, Müslümanca Yaşamak, Yaşadığı-
mız Günler, Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı, Çarpılmışlar, 
Çözülme, Çok Sesli Bir Ölüm, Gül Yetiştiren Adam…

  BİR YAZAR VE KÜLTÜR İŞÇİSİ  
N. AHMET ÖZALP’I KAYBETTİK

Ahmet Özalp; öğretmenlik, yayıncılık, gazetecilik ve 
ansiklopedi yazarı olarak birçok alanda çalışmalar 
yaptı. Kültür hayatının görünmeyen iz sürücülerin-

dendi. Türkülerden Seçmeler, Türk Manilerinden Seçmeler, 
Türk Ninnilerinden Seçmeler ve Refik Halit Karay’ın eser-
lerinde sansür konusunu ele alan Okları Kırılmış Kirpi’nin 
bulunduğu birçok eseri edebiyat dünyasına kazandırdı. Bir 
süredir kanser tedavisi gören yazar N. Ahmet Özalp 2022’de, 
69 yaşında, hayatını kaybetti. Osmanlı dönemi kültür, ede-
biyat ve fikir eserlerinin bugüne kazandırılmasında önemli 
katkıları olan Özalp, Said Halim Paşa, Filibeli Ahmed Hilmi, 
İzmirli İsmail Hakkı ve Şemseddin Sami gibi pek çok kıymetli 
fikir ve ilim adamlarının eserlerini yeniden yayınlama konu-
sunda ciddi çalışmalar yapmıştı. Eser neşirlerinin yanı sıra 
araştırma ve inceleme alanındaki çalışmalarıyla da kültür ve 
edebiyat dünyasına önemli katkılarda bulunduğundan 2017’de 
Necip Fazıl Fikir-Araştırma ödülüne değer görülmüştü.

  BİR DÜNYANIN “HATIRALAR”I

Türkçenin üzerinde hakkı olan, Türk şiirinin güçlü 
cephesi Sezai Karakoç’u 2021 yılının Kasım ayında 
kaybetmiştik. Karakoç’un düşünce durakları, düşünce 

karakteri, öngörüleri, üzerinde durmak gerekirse öne çıkan 
başlıklar ciddi bir alaka gerektiriyor. 

Büyük mütefekkirin verdiği ilham; Türkiye’de yazan, düşü-
nen, okuyan birçok kuşağı etki altında bıraktığı göz önüne 
alınarak bakıldığında daha fazla önem kazanıyor. Bu anlamda 
Diriliş yayınları Sezai Karakoç’un Hatıralar’ını yayın haya-
tına kazandırarak Türk düşünce dünyasının izlerini takip 
eden okurun karşısına titiz bir çalışma çıkarmış oldu. 

Hatıralar daha önce Diriliş dergisinde 27 Temmuz 1988-5 
Şubat 1992 tarihleri arasında yayımlanmıştı. İlerleyen yıl-
larda gerçekleşecek yeni baskıların içeriğine; derginin 
künyeleri, indeks eklenir ve gerektiği yerlerde dipnotlarla 
açıklama gelirse kalıcı bir tanıklık korunmaya alınmış olur.

  “NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ”  
SAHİPLERİNİ BULDU

Kültür sanat camiasının itibar sahibi Necip Fazıl 
Ödülleri’nin bu yıl dokuzuncusunu düzenliyor. Fikir 
sanat camiamıza özgün eserleriyle katkı sağlayan 

çalışmaların bu sene hangi isimlerle öne çıktığı edebiyat 
dünyasında dikkatle izlendi. Cumhurbaşkanı Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın katılacağı ödül gecesine Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın destekleriyle bu sene  ”Yük Kimin Omzunda?” 
teması uygun görülmüştü. Şiir üzerine araştırma ve ince-
leme yazılarıyla tanınan için şair Mehmet Can Doğan, Necip 
Fazıl Şiir Ödülü’nü aldı. Yazar Ayşegül Genç, son dönemlerde 
özellikle dikkat çeken derinlikli bir anlatım ve ikna edici 
bir dille Türk edebiyatına özgün katkılarından “Necip Fazıl 
Hikaye-Roman Ödülü”nün sahibi oldu. Birçok ödülün verildiği 
programda şair Can Acer ve yazar Elif Genç Necip Fazıl İlk 
Eserler Ödülleri’ni kazandılar. Can Acer son dönem poetik 
bilgi ve şiirleriyle dikkat çekiyordu.

  ŞİİR ÖDÜLLERİNİN SAHİBİ  
ÖMER ERDEM OLDU

Attilâ İlhan Bilim Sanat ve Kültür Vakfı’nca düzenle-
nen ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından 
desteklenen yedinci Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri’nin 

Doğan Hızlan’ın onursal başkanlığında toplanan seçici kurul-
ları bu yılki ödül sahiplerini belirledi. 

Everest Yayınları’ndan çıkan Güneş Kalır Bir Başına isimli 
kitabıyla Attila İlhan Şiir Ödülü’ne şair Ömer Erdem layık 
görüldü. Edebiyat dünyasına uzun yıllardır katı sunan, yayın-
cılık alanında da çalışmalara devam eden Ömer Erdem’in 
11’inci şiir kitabı “Güneş Kalır Bir Başına” için verilen ödüle 
“gelenekle moderni kaynaştıran bütüncül bakışı, titiz dize 
işçiliği, kendine özgü dili ve hayatla örtüşen canlı imgeleri 
göz önüne alınarak” açıklamaları yapıldı. Ayrıca “Güneş Kalır 
Bir Başına” kitabı bu sene Oğuz Tansel Şiir Ödülü’ne layık 
görüldü.

  CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLTÜR  
VE SANAT BÜYÜK ÖDÜLLERİ  
SAHİPLERİNİ BULDU

Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulu-
nan özgün eserler veya hizmetler veren kişi veya 
kurumları, devlet adına onurlandırmak ve özendirmek 

sebebiyle 1995 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti Cum-
hurbaşkanlığınca verilen ödüller bu sene de sahiplerini buldu. 

2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödül-
leri’ni almaya hak kazanan isimler edebiyat dünyasında 
kıymetli emekleriyle tanınan şair Yavuz Bülent Bakiler oldu. 

Bu yıl vefa ödülüne Âşık Veysel layık görülürken müzikten 
sinemaya kültür dünyasında ciddi isim ve çalışmalara imza 
atan pek çok isim ödüle layık görüldü.

  “HIZLA AKAN MIZRAK” İLE  
ZARİFOĞLU YENİDEN

Cahit Zarifoğlu’nun bütün şiirlerinin toplandığı Hızla 
Akan Mızrak Ketebe Yayınları’ndan çıktı. Toplu şiir-
lerde İşaret Çocukları, Yedi Güzel Adam, Menziller, 

Korku ve Yakarış kitaplarının yanı sıra Kitaplara Girmeyen 
Şiirler diye bir bölüm de eklendi. Edebiyat dünyası için sürpriz 
gelişme ise şairin daha önce sadece dergilerde yayınlanan 
8 şiirinin de ilk kez bu bölümün içinde yer alıyor olması. 
Haziran ayından bugüne şair Cahit Zarifoğlu külliyatını 
yayınlayan Ketebe yayınları bu sene şairin 9 kitabını çıkar-
mıştı. Ali Oturaklı editörlüğünde külliyat, Zarifoğlu’nun 
anlam dünyasına ve şiirinin geçirdiği evrelere bütünsel 
açıdan bakmak için önemli bir durak.

  GEÇMİŞİ SANAT ESERİ GİBİ İŞLEYEN 
ABDÜLHAK ŞİNASİ HİSAR YENİDEN

Abdülhak Şinasi Hisar’ın sağlığında basılmış 11 kitabı 
mevcut fakat bunun dışında gazetelerde yayımlanmış 
yüzlerce yazı söz konusu. 

Yayımlanmış eserlerinin ilk baskıları Hilmi Kitabevi tara-
fından daha sonra Varlık, Ötüken, Sebil ve Bağlam Yayınları 
tarafından yapılan Hisar kitaplarının son hak sahibi YKY 
idi. Fakat varislerle süren anlaşmazlıklardan dolayı kitaplar 
basılamıyordu. 

Everest Yayınları Fahim Bey ve Biz, Çamlıca’daki Eniştemiz 
ve Ali Nizamî Bey’in Alafrangalığı ve Şeyhliği romanlarının 
Everest etiketiyle yayımlandı. Yazarın bütün romanlarının 
yanı sıra gazete yazıları da okurla buluşacak.

  ÇEVRİM İÇİ YAYINLARDA  
ZENGİNLEŞMEYE YENİ BİR YÖN  
“SİNE QUA NON”

İnternetin hız kazanmadan devam eden yaygınlığı kül-
tür dünyamıza da sirayet etmiş durumda. Üstelik online 
yayıncılık dünyasındaki bu ilerleme nitelikli işlere doğru 

evirildi. Sine Qua Non; felsefe edebiyat ve sosyal bilimler ola-
rak nitelikli analiz ve yazıların yer aldığı bir online platform 
olarak bu sene hizmete başladı. Genel yayın yönetmenliğini 
Hakan Arslanbenzer’in yaptığı Sine Qua Non başta Murat 
Küçükçiftçi olmak üzere pek çok yazar ve şairin yazılarının 
olduğu bir eleştiri sitesi. 

  TÜRKÇE, DÜNYA EDEBİYATINI  
NASIL KARŞILADI?

Latin edebiyatı ve İspanyol edebiyatında çeviriler Türk 
okurları tarafından ilgi gördü. İthaki yayınlarının Japon 
edebiyat serisi ayrıca dikkate değerdi. Bu sene çevi-

riler şiir adına verimliydi Ezra Pound külliyatı Ketebe’den 
yayına hazırlandı. Ketebe’nin Yeryüzü Şiir serisi okuyucuyu 
meraklandrmaya devam ediyor. Everest yayınlarının şiir 
hamlesinde Eliot vardı. Çorak Ülke bundan tam yüzyıl önce 
yayımlanmıştı. Everest yayınları yüzüncü yıla özel ciltli bas-
kıyla Eliot şiirini Cem Yavuz çevirisiyle okuyucuya sundu. 
Çevirmen Yavuz’un çok kapsamlı dipnotları okuyucu için 
nitelikli şekilde açıklayıcılık gösteriyor. Eliot şiirinin gönder-
meleri, kültürel derinliği ve Çorak Ülke’de İngilizce dışında 
beş ayrı dilden alıntılar olduğu düşünülünce çevirmenin ne 
yaptığını biraz daha anlayabiliriz.  Paul Celan’dan Sesler İşitin 
Bizi De kitabını Yavuz, Almancadan çeviriyor ama bu şiirin 
İngilizce, Fransızca ve Macarcada nasıl yeniden var olduğu, 
yeniden yazıldığını titizlikle inceleyerek ele aldı.

  2022 İÇİN NE DEDİLER?

Hayriye Ünal (Şair): 

Sezai Karakoç’un iki cilt 
olarak Hatıralar kitabının 
yayımlanması yılın kitap 

olayıydı. Ölüm yıldönümü sebe-
biyle Kasım ayında Karakoç 
için birçok etkinlik gerçekleşti. 
2022’de İKSV ilk kez “Şiir Hattı” 
adı altında şiiri İstanbul Bienaline 
dâhil etti. Bu etkinlik serisinde 
Buzdokuz ve Natama dergileri-

nin de yer aldığı paneller düzenledi. Buzdokuz, Türkiye’de 
ilk defa (yaklaşık 20 ülkeden) çok sayıda sanatçı ve şairi bir 
araya getiren uluslararası küratöryel projeler gerçekleştirdi. 
Bu kapsamda dergide “Gliç” ve “Dil Temelli Sanat” başlıklı 
dosyalar hazırlandı. Son olarak akademinin güncel şiirle 
ilgili söz söylediğine dair önemli gelişmeler oldu. Servet Şen-
gül’ün Epik Damar (Ketebe) ve yine Şengül’ün Zeki Taştan ile 
hazırladığı 21. Yüzyıl Türk Şiiri (Ebabil Y.) kitapları 2022’nin 
akademik olayıydı.

Eray Sarıçam (Şair):

Bu yılın en önemli şiir olayı 
birçok kişinin Diriliş’te 
parça parça okuduğu ve 

yıllardır beklediği Sezai Kara-
koç’un Hatıralar’ıydı. Bir de -en 
azından beni heyecanlandıran- 
bir kitap daha yayımlandı. Şair 
Egemen Berköz’ün 30 küsur yıl 
sonra okurla buluşan yeni kitabı 
Yalnızlık Tanımları. Şiir dergileri 

açısından çok bereketli değildi 2022. Tabii güzel “fotoğraf” 
veren dergiler vardı. Ama bunlar fotoğraf olarak kalıyor. 
Poetik tavır olarak değil. Çünkü en nihayet poetik tavır “ede-
biyat ortamı”na direkt etki eder ve bu etki organiktir. Bugün 
dediğim gibi ortada sadece bir “fotoğraf” var. Sezai Karakoç 
hakkında yıl içerisinde yapılan tüm işleri yakından takip 
etmeye çalıştım. En son Kahramanmaraş’ta bir kolokyum 
yapıldı. Sanırım en nitelikli Karakoç programı oydu. 

  ADIVAR’IN YENİ BİR  
ROMANI BULUNDU

10 Mart - 26 Mayıs tarihleri arasında 12 sayı olarak 
Büyük Gazete adlı haftalık süreli yayında tefrika edilen 
İstanbul’da Bir Yabancı adını taşıyan mini roman Can 

yayınları tarafından Halide Edip Adıvar okuyucularını selam-
ladı. Romanı bularak onunla tefrikada karşılaşan ve yayına 
hazırlayan isim Erol Gökşen. Kitabın başında Halide Edip 
üzerine çalışmaları ve tezi bulunan Prof. Dr. İnci Enginün’ün 
bir sunuş yazısı da var. Bu eserin yazarı bütünsel okumada 
önem arz edeceği gibi yeni bulunan romanın yazarın biyog-
rafisine de katkısı olacak.

t.kaplan@litrossanat.com 

T U B A  K A P L A N

Ahmet Özalp Rasim Özdenören Yavuz Bülent Bakiler Ömer Erdem

Abdülhak Şinasi Hisar Paul Celan
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T Ü R K İ Y E ’ N İ N  D İ J İ T A L  K Ü L T Ü R  S A N A T  G A Z E T E S İ



Modernizm ve  
dijitalleşmede  
gelenekli sanatlar

Modernizm ve dijitalleşme hayatımızın ana 
kolonlarındaki eksisi ve artılarıyla yer alırken 
bunları siyasi, sosyal ve fikirsel dünyaya hap-
sederek değerlendirmek sanata karşı yapılmış 

sığlaştırıcı ve kısır bir anlayıştan ibarettir. Çünkü sanat top-
lumun fikirsel, sosyal hatta siyasi hayatlarındaki ihtiyacına 
cevap veren efsunlu bir birleştirici ve üretici güçtür. Mesela 
sadece toplumuzu değil dünyayı ilgilendiren konular, gün-
demimizde zaman zaman yoğun ve kimi zamanda az olarak 
yer alsada bir şekilde bizi ilgilendirmiştir. Şimdi bu konulara 
bakacak olursak metaverse, geri dönüşüm ve modern sanat-
ların gelenekli sanatlarla buluşmasına şahit olduk ve olmaya 
devam ediyoruz. Ayrıca bunların içine daha yeni konular 
belki de sorunlar eklenecek. İşte bunlar sanatımıza özellikle 
de gelenekli sanatımıza “Nasıl yansımış bir mutasyon gibi mi 
yoksa bir güçlendirici unsur olarak mı?” diye sorduğumuzda 
karşımıza çıkan 2022 tablosunun bir kısmı şöyle:   

1- Ebru metaverse ile buluştu

Barut tekniğini ebru literatürüne kazandıran usta ebru 
sanatçısı Hikmet Barutçugil’in sürdürülebilirlik temalı 
eserlerinin yer aldığı “Dünya Çöl Olmasın” sergisi sanat-
severlerle buluştu. Türk İslam Eserleri Müzesi’nde Kuveyt 
Türk’ün desteğiyle açılan sergide 42 çalışmanın yanı 
sıra animasyonlardan oluşan NFT eserler de sergilendi. 
Barutçugil’in 2013’ten günümüze farklı eserlerinin yer 
aldığı serginin küratörlüğünü ise Mesut Bilgili üstlendi. 
 
 

2- Picasso’ya yeni bir bakış

Gelenekli sanatlarımızdan ‘kağıt kesme’ olarak da bilinen kâtı 
sanatı Saliha Beyza Umurca tarafında seramik ve minyatür 
gibi sanatlarla birleştirilerek yeni bir bakış açısıyla sanat-
severlerin beğenisine sunuldu. Kâtı sanatını diğer gelenekli 
sanat dallarıyla birleştiren Saliha Beyza Umurca, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği 21. Devlet Türk Sanatları 
Yarışması’nda “Döngü” eseriyle başarı ödülüne layık görüldü. 
Saliha Beyza Umurca, kağıt kesme sanatıyla Pablo Picas-
so’nun eserlerini çalışarak eserlere de farklı bir boyut katıyor.

3- Soyut resim ve çininin buluşması

Çini sanatına 2001’de Ankara BELMEK kurslarında başlayan 
Halime Dok, çini üzerine ebru ve minyatür denemeleriyle alı-
şılmışın dışına çıkarak bir başka sanatçının eserlerini çiniye 
aktardı. Dok, 400’den fazla yapıtı yurt dışı koleksiyonlarda 
bulunan ve 4 bine yakın yapıtı ise yerli koleksiyonlarda yer 
alan ressam Prof. Dr. Mustafa Ayaz’ın soyut resim eserlerini 
çiniye uyarlayarak dördüncü bireysel sergisini çiniye aktar-
dığı Mustafa Ayaz resimleri ile açtı. Sanatçı ayrıca Ayaz’ın 
çalışmalarını çiniye aktararak tabloların yanı sıra biblo, küp 
ve abajurları da renklendirdi.

4- Atıkta sanat döngüsü

Atık maddelerin sanat eserine dönüştürüldüğü “Döngü 
Minyatür” sergisi Üsküdar Belediyesi’nin katkılarıyla sanat-
severlerle buluştu. Nevmekân Sahil Galeri’de açılan sergide 
19 sanatçının 67 eseri yer alıyor. Küratörlüğünü Gülşah Pestil 
ve Meyçem Ezengin’in yaptığı sergide sanatçılar kâğıt, beton, 
plastik, metal, deri başta olmak üzere çeşitli materyallerden 
minyatür eserler ortaya çıkardı.

G E L E N E K L İ  S A N A T L A R

Gelenekli  
sanatlar 

dünyasında

G
elenekli sanatı, ebru, minyatür, tezhip gibi sanatlar üzerinden tanıyor,  tanımlıyor 

ve bu sanatların doğuşundan itibaren geliştirilmiş, belirlenmiş kuralları çerçe-

vesinde değerlendiriyoruz. Ama zaman ilerliyor ve su gibi akan bu süreçte hiçbir 

şey aynı kalmıyor. Bunu sanat üzerinden düşünürsek şunu söyleyebiliriz bazı 

sanatlar değişime açıkken bazıları da değişime uğramadan ilerliyor bazıları ise 

tamamen kayboluyor. Peki bu sanatların ne kadarı modernizme ve dijital çağa ayak uydurabiliyor? 

Aslında bu soruyu sanatçılara da yöneltmemiz lazım. Peki sanatçılar modernizmi ve dijitaleş-

meyi ne kadar anlayabildi ve sanatlarında üretecek kadar içselleştirebilmişler mi? Bu soruların 

cevabını 2022’de düzenlenen gelenekli sanatlardaki sergiler ve faaliyetlerde arayacağız. Çünkü 

ortaya konulan eserler sanatçının ve çağın ruhunu ilgilisinin beğenisine ve akli sorgulamalarına 

sunulur. Ayrıca sanat insanın çevreye ve insana karşı duyarlılığı konusunda duygularının bir 

aynası görevindedir. Bakalım aynaya yansıyan çağın sureti mi yoksa aldatıcı bir yansıması mı?

Bir yıl içerisinde birçok sanat-
sal faaliyetler oldu. Biz de bu 
faaliyetler içerisinde gelenekli 
sanatlara sizler için şöyle bir göz 

attık.  2022’de gelenekli sanatlar hangi sanat 
merkezlerine ve galerilere misafir olmuş?  
İçerisine fikirsel ve evrensel anlamda neler 
katmış? Dönüşmüş mü, dönüştürmüş mü? Kla-
sik çizgisiyle varoluşunu ihtişamlı bir şekilde 
sunabilmiş mi? Tüm bu soruların cevabını, 
bitirmek üzere olduğumuz 2022 yılındaki 
gelenekli sanatlar çerçevesinde yapılan faali-
yetlerde aradık.

1- “Hatt-ı Müstakim” sergisi  
Çifte Minareli Medrese’de

Hattat Ahmet Kutluhan ve öğrencilerinin yaptığı 53 
eserden oluşan sergi, Üsküdar Belediyesi’nin deste-
ğiyle Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki “Hatt-ı 
Müstakim” adıyla 15 Eylül ile 1 Ekim tarihleri arasında 
sanatseverleri ağırladı. Üsküdar Belediyesinin deste-
ğiyle Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde açılan 
sergi Üsküdar’dan sonra  Erzurum’da tarihi Çifte Mina-
reli Medresesi’nde sergilendi. Bir hattat ve talebelerinin 
tarihe  ve şehirlere bir hat çizgisi gibi çizilen sanat yol-
culuğu; hat.

2- “İman ayetleri” ile bütünleşen hat

Albayrak Grubu’nun 8 yıldır bir geleneği sürdürerek 
hayata geçirdiği hat eserleri sergisi, bu yıl ilk kez 
İstanbul dışında bir şehirde sergilenmeye başlandı. 
Zengin ve renkli kültürüyle Ege’nin güzelliklerini bir 
şehirde toplayan Balıkesir’de sanatseverlerin ilgisine 
sunulan “İman Ayetleri Hat Sergisi”nin açılışı Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Balıkesir Kent 

Konseyi’nde gerçekleştirildi. Sergi, hat sanatının her 
bir çizgisinde iman ayetleri ile buluşmasının  manevi 
atmosferini ziyaretçilerine de yaşattı 

3- TİSEM’den yıl sonunda sanat bahçesi 

Bayrampaşa Belediyesi bünyesinde faaliyet göste-
ren; hat, tezhip, çini, ebru ve minyatür gibi gelenekli 
Türk-İslam sanatlarını etkinleştiren ve geliştiren 
Türk-İslam Sanatları Merkezi (TİSEM), yıl sonu sergisini 
15 Haziran’da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi fuaye 
alanında gerçekleştirdi. Sergide gelenekli sanatların her 
biri size sanki bambaşka bir çiçek bahçesini sunuyor 
ve kendinizi bir fuaye alanında değil de adeta bir çiçek 
bahçesindesiniz gibi hissediyorsunuz.

4- Yüzlerce yıllık el yazması  
mushaflar AKM’de

Hat, tezhip, cilt ve ebru gibi kitap sanatlarının zirve 
örneklerinin numunelerini içeren yüzlerce yıllık muh-
teşem el yazması Mushaflar, 8-29 Nisan tarihlerinde 
Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sergilendi. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’na bağlı Yazma Eserler Kurumu Baş-

kanlığı, başta İstanbul, Ankara, Bursa, Konya ve Edirne olmak üzere muhtelif 
şehirlerden derlediği ve tamamına yakını ilk defa sergilenen 70’ten fazla 
Mushaf-ı Şerif’i “Kutsal Risalet: Yazma Mushaf Sergisi”nde bir araya getirdi. 
Sergide ayrıca Nuruosmaniye Kütüphanesi envanterine kayıtlı 12 asırlık 
Mushaf-ı Şerif başta olmak üzere, Fatih Sultan Mehmet tarafından vakfedi-
len Mushaf-ı Şerif ile Özbek Han için özel olarak kağıt üzerine tahrirli altın 
mürekkeple yazılan Mushaf-ı Şerif sergideki başlıca eserler de sergilendi.

5- İstanbul’un hazineleri tablolarda hayat buldu

Geçtiğimiz Ramazan manevi iklimimizi zenginleştiren güzel sanat etkin-
liklerinden biri de “İstanbul’un Hazineleri” sergisiydi. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ile Vakıf Katılım’ın destekleri ve Türk Telekom’un sponsorlu-
ğunda Dokusu Sanat tarafından düzenlenen “İstanbul’un Hazineleri” adıyla 
1 Nisan’da sanatseverlerle buluşan sergi 14 Nisan’a kadar misafirlerini ağır-
ladı. Serginin ön gösterimi küratörü Meryem Veli’nin katılımıyla İstanbul 
Boğazı’nda Ortaköylü Teknesi’nde gerçekleştirildi. Sultanahmet’te bulunan 
Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde açılan sergi içerisinde ebru, hüsn-i hat, 
tezhip ve minyatür sanatlarına ait “İstanbul” temalı eserler yer aldı. Bu sergi 
eserleri ile  İstanbul’u soluduğumuz bir sanat atmosferi bizlere sundu.

6- Yerle gök arasında bir nakkaş

Fatih Belediyesi Cam Küp Sanat Galeri ve Kadırga Sanat Galerisi’nde eş 
zamanlı açılan Nakkaş Nusret Çolpan’ın eserlerinden yola çıkarak genç 
sanatçıların hazırladığı “Yerle Gök Arasında Bir Nakkaş: Nusret Çolpan” 
sergisi 1 Nisan ile 1 Haziran tarihleri arasında sanatseverlerle buluştu.

7- İki sanatçının buluşması : “Hikmet-i Dağıstan”

Ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil tarafından yapılmış ebrularla, çizer ve 
ressam Dağıstan Çetinkaya’nın dokunuşlarını bir araya getiren İsmail 
Erdoğan’ın küratörlüğünde  “Hikmet-i Dağıstan” sergisi 17 Kasım’da sanatse-
verlerin beğenisine sunuldu. Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi’ndeki 
serginin açılışına, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Polonya 
İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ve sanatçıların yanı sıra çok sayıda 
sanatseverin katıldığı sergi, 61 eseriyle 31 Ocak 2023’e kadar sanatseverleri 
ağırlayacak.

8- Sanatımızda “Hz. Peygamber” 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ), Hazreti Muhammed sev-
gisinden ilhamla yapılan eserlerin yer aldığı “Sanatımızda Hz. Peygamber” 
sergisini 1 Aralık’ta sanatseverlerle buluştu. Öğretim üyesi Hilal Arpacıoğlu 
ve öğretim görevlisi Betül Bilgin’in koordinatörlüğündeki serginin küratör-
lüğünü araştırma görevlisi Betül Sayın’ın üstlendiği sergide akademisyen, 
mezun ve halen öğrenci olan 45 sanatçının 56 eseri yer aldı. Albaraka Sanat 
Galerisi’nde açılan sergi, Albaraka Kültür Sanat paydaşlığındaki sergide 
Hazreti Muhammed’i konu alan hat, minyatür, tezhip, çini ve cilt eserlerin-
den oluşan sergi Aralık ayının sonuna kadar sanatseverleri misafir edecek.

Gelenekli sanatlarda  
eser üretimi

Sanat; kağıda, suya, mürekkebe dökülüp 

ardındandan bir çerçeve ile sunuma 

hazır hale geldiğinde tüm aşikarlı-

ğını ortaya koyuyor gibi görünsede aslında 

sırrını ve tüm inceliklerini saklıyor. Çünkü 

gelenekli sanat kısa bir sürede oluşmuş bir 

sanat cümbüşü değil asırları aşan bir tarihe 

sahiptir. Farklı bir noktası ise ustaların elinde 

farklı evrimler geçirip aynı kapıdan çıkabilen 

farklı bir bütünlüğe sahiptir. İşte bu bütünlüğü 

ve birikimleri kitaplara aktaran, akademik 

çalışma yapan akademisyen ve ustalarımız 

vardır. Ortaya ise bir birikimin sadece görsel 

değil yazınsal eseri çıkmaktadır. Bu tarz eser 

çalışmaları bu yılda tüm verimliliği ile devam 

etti. Bu yılın meyvelerinin birkaçından söz 

etmek gerekirse şunları örnek verebiliriz:

Bir medeniyet hülasası: İstanbul Mushafı

Kanlıca İslam Medeniyeti Sanat Bahçesi’nde bir hayali gerçeğe 
dönüştüren ve İslam medeniyetinin estetik birikimini tek bir 
eserde bir araya getiren hattat Hüseyin Kutlu, yedi yıllık büyük 
bir emeğin sonunda İstanbul Mushafı’nı tamamladı. Kutlu’nun 
yetiştirdiği hüsn ü hat talebeleri ile tezhip ve cilt gibi farklı alan-
larda uzmanlardan oluşan 66 kişilik ekibin yıllar süren çalışmalar 
sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde 
hazırlanan eser, Büyük Çamlıca Camii Konferans Salonu’nda 
düzenlenen bir törenle kamuoyuna tanıtıldı. 10 ciltlik bu yazma 
eser, tarih boyunca ekol haline gelmiş 10 dönemi kendi bünyesinde 
topluyor. Mushafta; Endülüs, Memlük, İlhanlı ve Türkmen dönem-
leri olarak anılan Akkoyunlu ve Karakoyunlu devri, Timur, Babür 
ve Safevi dönemlerini takip eden Osmanlı’nın ilk ve son dönemle-
rinden günümüze kadar uzanan ekolleri eserinde bir araya getirdi.

Uzun bir aradan sonra yeniden basıldı

Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Süleyman Berk’in 2013 yılında İnkılâb Yayınları’ndan çıkan 
kitabı genişletilmiş baskıyla yeniden okurlarla buluştu. “Devlet-i 
Aliyye’den Günümüze Hat Sanatı Tarihçe-Malzeme-Örnekler” 
isimli 304 sayfalık eser, hüsnü hat için temel oluşturacak bilgi-
leri içermesinin yanı sıra Emevîler’den Selçuklu’ya, Osmanlı’dan 
günümüze hat sanatının geçirdiği evreleri, örnekleriyle ele alıyor. 
Kısacası eser, hat çalışmalarına başlamak ve yol almak isteyenler 
için rehber niteliğinde.

Gelin bir de sergilere yakından bakalım

Gelenekli sanatlar da bildiğimiz üzere klasik tarzı devam ettiren sanatçılarımız varlar ve 

kendi öğrencilerini yetiştiriyorlar. Suyun dansını ölümsüzleştiren ebru, tarihten miras 

kalan sarayların, köşklerin duvarlarını ve tüm cephelerini seramiğe işlenen nakışlarıyla 

bir gelin gibi süsleyen tezhip ve küçük dünyaları öyküleştirerek resmeden minyatür ve 

daha nice gelenekli sanat ustalarının ve çağın yeni ellerinde hayat bulmakta. Gelenekli sanat, kimi 

zaman bir konu çevresinde kimi zaman ise sosyal sorumluluk çerçevesinde sanatçıya ve sanatse-

verlere bir bakış açısı sunuyor. Sanatçının ellerinde tohumlarını yeryüzüne atan ve sanatseverlerin 

gözlerindeki temaşada heyecana kavuşan, gelenekli sanatlarda 2022’de öne çıkan sergilerde küçük 

bir gezintiye çıkalım.

R U K İ Y E  K Ü R E K
r.kurek@litrossanat.com 
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P L A S T İ K  S A N A T L A R

P
andeminin de bitmesinin ardından 2022 yılı kültürel anlamda birçok sergi ve etkinlikler sanat-

severlerle bir arada oldu. Bu yıl hep bilinenin aksine dijital anlamda da yenilikler katarak bilinen 

normalin dışına çıkıldı. Fakat yapılan sergilerin,etkinliklerin medyaya yansımasının yeterli oldu-

ğunu zannetmiyorum. Dijital ortamda binbir özenle yapılan eserlerin yeterli yansıtılamaması çok 

üzücü. 2022 yılında İstanbul başta olmak üzere Çanakkale, Mardin ve Sinop’ta da bienaller yapıldı. 

Dijital anlamda birçok sanat eseri ve NFT eserlerin bir arada olduğu bu dönemde Refik Anadol sanatseverleri 

beğenisine sunduğu eserlerle ön plana çıktı. Birçok güzel yeniliklerin bir arada bulunduğu bu yılda üzücü bir 

kaybımız da oldu. Komedyen, ressam ve şair Gürkan Coşkun’u nam-ı diğer Komet’i kaybettik. Bu yıl gerçekleşen 

sanatseverlerin de büyük ilgiyle takip ettiği plastik sanatlar alanında olup bitenleri sizler için derledik. 

 İstanbul’da bienal rüzgarı

Bu sene 17’incisi düzenlenen İstanbul Bienali 500.000’e 
yakın ziyaretçi ağırladı. İki yılda bir düzenlenen çağdaş 
sanat etkinliği İstanbul Bienali’nde gerçekleştirilen plastik 

sanat sergileri sanat ve sanatçıları bir araya getirerek sanatse-
verlerle iletişim kurmanın en kuvvetli şeklini bizlere gösterdi. 
Küratörlüğünü Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh’nin 
üstlendiği 17. İstanbul Bienali’nde sanatçı, düşünür, yazar, şair, 
araştırmacı, mimar, balıkçı, etnomüzikolog, deniz bilimci, kukla 
ustası ve müzisyenlerin de aralarında bulunduğu 500’ün üze-
rinde katılımcının 50’yi aşkın projesi yer aldı. Bienalin bu yılki 
ana mekanları Beyoğlu’ndaki Pera müzesi, SAHA studio, Taksim 
Yaklaşım Tüneli, Fatih’te Barın Han, Merkez Rum Kız Lisesi, Mimar 
Sinan tarafından yaptırılan The Çinili Hamam, Küçük Mustafa 
Paşa Hamamı, Kadıköy’de, Müze Gazhane ve Zeytinburnu Tıbbi 
Bitkiler Bahçesi oldu.Önceki senelerde yapılan bienallere nazaran 
daha çok alan açıldı. Huzurevleri, bahçeler, metrolar ve dahası... 
Bana kalırsa bienalin gözde mekanı Pera Müzesi’ydi.

 Minik serçe, dijital sanatta

Sezen Aksu’nun yaşam yolculuğunun anlatıldığı ve kreatif 
direktörlüğü Fuat Genç’in, küratörlüğünü Esra Özkan’ın 
üstlendiği, ‘Sezen Aksu Dijital Sanat Sergisi, Media Art 

Museum by DasDas’ta ilk açılışını gerçekleştirdi. Türkiye’de 
ilk kez bir müzisyenin çalışmaları üzerinden gerçekleşen bu 
dijital sanat sergisinde; ziyaretçiler köklerini var olduğu toprak-
larda büyütmüş ve birçok sanatçıya el vermiş Sezen Aksu’nun 
yaşayan bir ağacın her bir dalında oluşturduğu hikâyeler tanık-
lık ediyoruz. Bir ilke adını yazdıran minik serçenin yaşam 
öyküsünü anlatan sergiye merak uyandırsada ilgili haberlere 
baktığımızda karşımıza çıkan manzara pek öyle değil.

 Resim sanatının öncüsü  
“Devrim Erbil”

Türk resim sanatının öncülerinden olan Devrim Erbil bu sene 
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür 
Merkezi Galerisi’nde açılan “Renkler ve Teknikler” sergisi 

sanatseverlerle bir araya geldi. Galeride birçok eser ve teknik bir 
arada bulunurken sergiye ilgi çok yoğundu. 

Sergide yer alan eserlere  bakınca hepsi bu kadar mı birbirinden 
farklı ve etkileyici olur dememek pek mümkün değildi. Erbil, Litros 
Sanat’a verdiği röportajda: “Geçmişimize ait örnek alabileceğimiz 
bir hazine var. Türk sanatçılarının daha duyarlı olmalarını Türk 
sanatının ve geleneğinin köklerini iyi araştırmaları gerektiğini 
50 yıldır öğretim üyesi mesleğini yapan biri olarak her zaman 
söyledim. Bu savunduğum bağları ve kültürü eserlerime yansıt-
maya çalıştım.” diyerek sergiyi anlatıyor.

 “Deniz ve Ötesi” kişisel sergisi

Ressam Lorenzo Mariotti  eserlerini Türkiye’de ilk kez 
sanatseverlerle buluşturdu. Sergide yer alan eserlerinin 
kendisinin tutkularını yansıtan üç ana konuda toplandığını 

ve bunların denizcilik, mimari ve botanik olduğunu söylemişti. 
Denizcilik konusundaki uzmanlığını tablolara yansıtan ve mima-
riden, manzaradan, portreye kadar geniş yelpazede üretim yapan 
Mariotti’nin 33 yağlı boya eserinden oluşan sergi sanatseverlerle 
buluştu. Sanatçı denize ait her şeyi günlük yaşamdan enstan-
taneler ile sunarak, izleyicileri farklı bir bakış açısı yakalamayı 
amaçlayarak bu konuda çok iyi eserlerle karşımıza çıkıyor. Deniz-
cilik konusundaki uzmanlığını İtalyan Deniz Kuvvetleri’ne ait 
eğitim gemisi Amerigo Vespucci’de bölüm başkanı olarak görev 
yaptığı yıllarda edinen Mariotti’nin eserlerinde tarihi savaş gemi-
leri bu  gemilerin yanı sıra bir tayfanın ellerine doladığı halattan 
açıktaki savaş gemisine bir kayıktan meraklı gözlerle bakan 
çocuklara kadar denize dair her şey yer buluyor.

 İstanbul Trienali’nde  
“Yedikule Zindanları”

Bağımsız Sanat Vakfı tarafından organize edilen “4. Uluslararası 
İstanbul Trienali”, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül 
Özkan Yavuz’un katılımıyla Yedikule Hisarları Açık Hava Müze-

si’nde sanatseverlerle buluştu. Türkiye’den ve dünyadan 31 sanatçının 
katıldığı trienalde, 3 boyutlu materyal ile üretilmiş video-projeksi-
yon-mapping, NFT, ses ve ışık yerleştirme eserleri, heykel, performans 
ve video işlerinden oluşan 31 eser görüldü. Etkinlikte, Fırat Neziroglu, 
Mareo Rodriguez, Beste Kopuz, Levin İulya, Ceal Floyer, Özgün Şahin, 
Sarya Nurcan Kaya, Nilhan Sesalan, Hamza Kırbaş, Koenraad mari-
nus van Lier, Ezgi Yaren Karademir, Nermin Ülker, Sebahattin Alaca, 
Abbas Yousif, Minia Biabiany, Giorgos Taxidis, Odysseas Tosounidis, 
Seydi Murat Koç, Wendy Yu, Maze Sürer, Nik Ramage, Ayşegül Altunok, 
Aaron Bezzina, Didem Erbaş, Nejat Çınar, Ece Canlı, Esther Stocker, 
Hakan Yılmaz, Akın Demiral ve Başar Ünder’in eserlerine yer verildi.

 Sergi içinde bir sergi
“Şehzadenin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi” sergi-
sinde birçok proje bir arada bulundu. SSM Koleksiyonu’nda 
bulunan altı eserden dördü tuval üzerine yağlıboya, ikisi ise 
kâğıt üzerine pastel çalışma yer aldı. Projenin ilk aşamasında 
Abdülmecid Efendi’nin çalışma tekniğinin ve tablolarının 
daha anlaşılır olması amacıyla X-ışını görüntüleme tekniği 
kullanılarak eserlerin filmleri çekildi. Bir sonraki adımda tab-
lolardaki farklı unsurların kimyasal analizleri gerçekleştirildi. 
Sanatçının kullandığı malzemelerin yapısını, rengini, boya 
katmanlarını ve dokusunu incelemek üzere eserlerden alınan 
25 mikrometrelik boya örnekleri, özelliklerinin korunması 
amacıyla epoksi içeren kapsüllere gömüldü. Her bir tablodan 
dört veya altı farklı bölgeden alınan mikro boya örnekleri, 
enerji dağılımlı X-ışını  eklentili taramalı electron mikros-
kobu (EDS) tekniğiyle incelenerek içeriğindeki elementler 
tespit edildi. Raman spektroskopisi ile boyaların “parmak izi” 
grafikleri çıkarılarak, bunların hangi pigmentlerden oluştuğu 
bulundu. Kağıt üzerinde pastel tekniğini de kullanan Abdul-
mecid Efendinin sanat anlayışı incelenerek oluşturulan sergi 
sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sunulan bu sıradışı dün-
yanın arkasındaki teknik bizi kendine hayran bıraktı.

 Meşher sergisi yeni yılda da 
devam ediyor

Meşher’de yer alan “Ben kimse. Sen de mi kimsesin?” 
sergisi, Selen Ansen küratörlüğünde 44 sanatçının 
yapıtları imkânsız aşkları imgeler semboller üzerin-

den anlatılıyor. Meşher, Beyoğlu İstiklal Caddesi’nden tünele 
doğru yürürken solda, 2018 yılına kadar Arter’e ev sahipliği 
yapmış tarihi binada yer alıyor. Meşher, disiplinlerarası yak-
laşımı ile sergi, atölye ve konferanslara da ev sahipliği yapıyor. 
Görsel, işitsel ve dokunsal boyutların iç içe geçtiği bu alanı 
oluşturan eserler, ten ve ses, ses ve suret, ben ve öteki, insan ve 
gayri insan, maddi ve maddi olmayan şeyler arasında çeşitli 
ilişkilenme biçimlerini deneyim imkânları sunuyor. Bir yan-
dan çağdaş dünyanın yansıma ve yanılsama sorunsallarıyla 
bağlanırken, diğer yandan tarih boyunca beden, var oluş/
yok oluş, kimlik, temsil ile özdeşleştirilen yüz, ayna, gölge, iz 
gibi öğelere sanatsal bir bakış sunuyor. Sergide sanatsever-
leri birçok eser beklerken sergi 12 Şubat 2023’e kadar diğer 
sanatseverleri de bekliyor.

 Mavilerde geçen  60 yıl

Yağlıboya-akrilik tuval resimleri, suluboya ve renkli 
gravür çalışmalarının yanı sıra cam, mozaik, vitray, 
seramik, ahşap, beton ve alüminyum gibi materyallerle 

sayısız mimari uygulamayı hayata geçiren Mustafa Pilev-
neli’nin “Mavilerde 60 yıl” sergisi Kibele Sanat Galerisi’nde 
sanatseverlerle bir araya geldi. Bütün hayatının sanata ada-
yan, tuvalleri aracılığıyla sanatseverleri büyülü bir yolculuğa 
çıkaran usta sanatçı, bir eserinde devasa yüzeyleri boyarken, 
bir başka çalışmasında ufacık ahşap bir parça içinde kaybo-
lacağınız kocaman bir dünyayı betimliyor. 

 Kod yazarak oluşturulan eserler

Sanatsal çalışmalarında insan ve teknoloji ilişkisinin 
teorik ve pratik boyutlarına odaklanan Selçuk Artut, 
Geomart-ut7 sergideki eserlerinde görsel ve işitsel mal-

zemelerin tamamını kod yazarak oluşturdu. 

Artut Litros Sanat’a verdiği röportajda “Sanatın teknolojiyi bir 
dil olarak kullanmaya başladığı bir yapıdan bahsedebiliriz. 
Burada gördüğümüz eserler salt el beceri ve emeğimle olan 
şeyler değil. Sıfırdan yazdığım kodlarla işi üretiyorum.” dedi. 
Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan sergiye ilgi yoğun olmakla 
birlikte alışılmışın dışında ortaya konulan eserlerden gözü-
müzü almak pek mümkün olmadı.

 Uluslararası adam “Refik Anadol”

Türk medya sanatçısı ve tasarımcısı olan Refik Anadol 
sanat ile yapay zekayı bir arada kullanan, makine 
zekası estetiği konusunda uzmanlaşan yenilikçi bir 

sanatçı ve yönetmendir. Anadol, dijital sanatta yükselen yıldı-
zımız olmaya hızla devam ediyor. Dünyanın dört bir yanındaki 
sanat etkinliklerinde eserlerini sergileyen Anadol’un katıldığı 
bazı etkinlikler şunlardır; 17. Uluslararası Venedik Bienali,Vi-
ctoria Ulusallık Galerisi, Walt Disney Konser Alanı, Hammer 
Müzesi, Dongdaemun Tasarım Plazası, Artechouse,Pompidou 
Merkezi, Art Basel, OFF Festivali, Ars Electronica Festivalidir.

 Contemporary İstanbul  
yine yoğundu

Contemporary Istanbul Vakfı tarafından düzenlenen 
Contemporary Istanbul’un bu yılki 17. Edisyonu, Eylül’de 
ziyarete açıldı. Dört gün süren etkinlik çeşitli sanatse-

verlerin uğrak yeri olmaya bu senede devam etti. Dünyanın dört 
bir yanından 66 çağdaş sanat galerisi ve inisiyatiflerin temsil 
ettiği sanatçıların eserlerleri bir arada sunuldu. Fuar Haliç’te 
yer alan Tersane Istanbul’da gerçekleşti. 558 sanatçı 1476 ese-
rini sanatseverlerle buluştu.Toplam 22 ülkenin galerilerinin 
katıldığı fuarda, 193 Galeri, Hestia, Wadström Tönnheim, Mar-
bella, Dedicace ve Mucciaccia Contemporary, ilk kez yer aldı.

 Sergilerin yeni mekânı  
“Abdülmecid Efendi Köşkü”

Osmanlı İmparatorluğu döneminin önemli yapılarından 
olan Abdülmecid Efendi Köşkü, ziyaretçileriyle buluştu. 
Küratörlüğünü Brigitte Pitarakis ve Selen Ansen’in üst-

lendiği “İsmi Lâzım Değil” sergisine sanatseverlerin ilgisi çok 
yoğundu. İçerisinde bulunan eserleri farklı bulanlar olduğu 
kadar ürkütücü bulanların sayısı da oldukça fazlaydı. Koç 
Holding desteğiyle bu sergi için üretilen eserlerin yanı sıra 
Ömer Koç’un koleksiyonuna ait birçok yapı ile Türkiye ve 
yurt dışındaki kurum, sanatçı ve koleksiyonerlerden ödünç 
alınan eserler de sergide yerini alıp sanatseverlere sunuldu. 
Abdülmecid Efendi Köşkü yeni sergi alanlarının  gözde 
mekanlarından birisi gibi gözüküyor. “İsmi Lazım Değil” ser-
gisi 11 Aralık’ta sona eriyor. Yeni yılda kendine has sergileri 
olan Abdülmecid Efendi Köşkü’nden farklı, iddialı sergiler 
bizi bekliyor gibi gözüküyor.

2022 yılı uzunca bir 
süre kendinden söz 
ettirecek eserlerin, 
sergilerin bir arada 
bulunduğu; dijital 
ve NFT eserlerinde 
yoğunlukta olduğu 
bir sene oldu. Dijital 
anlamda da yenilikleri 
içinde bulunduran bu 
sene, sanatseverler 
için oldukça verimli 
geçen bir yıl olarak 
takvim yapraklarının 
ardında kaldı.

z.mar@litrossanat.com 

Z E Y N E P  S U D E  M A R

Selçuk Artut

Devrim Erbil

“Şehzadenin Sıra Dışı Dünyası:  
Abdülmecid Efendi”  sergisi
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T İ Y A T R O

T
iyatro sevdalılarının memnuniyetle tamamlayacağı 2022 yılında kimi oyun perdelere veda 

ederken kimileri merhaba dedi. Kimileri tiyatroya doydu kimileri ödüle. Festivallerin, ödüllerin, 

oyunların, belgesellerin havada uçuştuğu ‘yahu bu tiyatro hak ettiği değeri mi görüyor, hayrola?’ 

sorusunu sorduğumuz koca bir sene geçti. Sanatseverlik günümüzde pahalı bir zevk haline 

dönüşse de gerek devlet tiyatrolarının başarılı ve çeşitli oyunlarıyla gerek öğrenci bileti uygula-

malarıyla, herkes tiyatrodan nasibini bir şekilde aldı. Tiyatroseverlerin favorilerinden olan Zerrin Tekindor’un 

“Toz” oyunu bu sene de kapalı gişe oynamaya devam etti. “Sevgili Arsız Ölüm: Dirmit”de ise Nezaket Erden’in 

karakterle nasıl bütünleştiğini hayranlıkla izledik. Erden, gözünüzde bir damla yaşla ya da boğazınızda bir 

düğümle izleyeceğiniz Dirmit’e hayat verdi sahnede. Kendinizden bir parça bulacağınız eşsiz bir oyun olduğunu 

da söylemeden geçmeyeyim. Efendim lafı fazla uzatmadan yeni yıla eskiyi hatırlayarak girelim ne dersiniz?

Tek kişilik oyunların artış 
gösterdiği, çoğu oyunun 
kapalı gişe oynandığı dolu 
dolu bir yılı geride bıraktık. 
Uzun aranın ardından 
sahnelere dönenler ve veda 
edenlerin olduğu; “Sanatın 
sezonu olmaz”, “İstanbul 
klasiklerle buluşuyor” 
mottolarıyla harekete 
geçenlerle dolu bir yıldı. Bu 
sene için  “tiyatro yine yerli 
yerindeydi” desek yanlış 
olmaz. İşte bu dolu dolu 
geçen senede neler oldu 
gelin hep beraber bakalım.

2022’de 
tiyatro yerli 
yerindeydi

  Ödüllü müzikal  
yeniden seyircisiyleydi
Lewis Carroll yazdı ve bugüne kadar 174 farklı dile çevrildi. 
Evet, dünya edebiyatının eşsiz eserlerinden birinden yani 
Alice Harikalar Diyarı’ndan bahsediyoruz. Bu büyüleyici eser, 
Serdar Biliş’in yönetmenliğinde, Tuluğ Tırpan’ın müzikleri ve 
Beyhan Murphy’nin koreografisi, BKM, Zorlu PSM, id ortak 
prodüksiyonuyla çağdaş bir müzikal uyarlama haline geti-
rildi. İlk kez 2019’da seyirciyle buluşan ve çoğunlukla kapalı 
gişe oynayan Alice Müzikali, verdiği kısa bir aradan sonra 
Kasım’da 74’üncü kez sahnelendi. Dev sahne prodüksiyonları, 
etkileyici görsel efektleri, göz alıcı kostümleri ve müzikle-
riyle bir kez daha hayran bıraktı. Umarım uzuuun bir süre 
seyirciyle buluşmaya devam eder diyelim ve ayrıca Alice 
müzikalinin, 23. Afife Tiyatro Ödülleri’nde “Haldun Dormen 
Özel Ödülü” ve En İyi Koreografi Ödülleri’nin sahibi olduğunu 
da unutmayalım.

  Devlet Tiyatrolarının 
seyircisi yükselişte
2021-2022 sezonunda 4450 temsilci veren 
Devlet Tiyatroları 1 milyondan fazla seyirciye 
ulaştı. 185 oyunu seyircisiyle buluşturan Devlet 
Tiyatroları; sezon boyunca 35’i yerli, 29’u çeviri 
ve 6’sı çocuk oyunu olmak üzere toplamda 64 
oyun ile prömiyer yaptı. Ayrıca yurt dışında 
Makedonya, Arnavutluk, Tunus ve Hollan-
da’da 4 temsil veren Devlet Tiyatroları, yurt 
içinde 78 ilde 910 temsil ve 477 turne gerçek-
leştirdi. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü; 8 
bölgede festivallerini düzenlerken, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 
Başkent ve Beyoğlu Kültür Yolu Festivalleri 
sanatseverlerle bir araya geldi. Başkent Kül-
tür Yolu Festivali’nde; Devlet Tiyatroları Genel 
Müdürlüğü, 36 etkinlikle 2 bin 144 seyirciye 
ulaşırken İstanbul Beyoğlu Kültür Yolu Festi-
vali ise 17 etkinlik ile 2 bin 206 tiyatrosever 
ağırladı. Efendim bunca verinin ardından 
sanatta sayısal verilerin bir önemi olmadığı-
nın altını çizmeden edemeyeceğim. Neticede 
kaç kişiye ulaştığı değil kimlere tesir edebildiği 
önemli öyle değil mi? Devlet Tiyatroları bu işi 
başarıyla yapanlardan. Nitekim sene boyunca 
çok başarılı oyunlara imza attılar. 

  Şehir Tiyatrolarında  
“İstanbul Klasiklerle Buluşuyor”
Muhsin Ertuğrul’un başlattığı ‘sezonu bir Shakespeare oyunuyla 
açma’ geleneğini sürdüren Şehir Tiyatroları, William Shakespe-
are’in ölümsüz eseri Hamlet’in prömiyeriyle sezonu açtı. Usta 
yönetmen Engin Alkan, dünya klasikleri arasındaki bu oyunu 
farklı bir yorumla seyirciyle buluşturdu. Oyun; yaşam ile ölüm ve 
iktidar ile intikam arasında tüm zamanlara özgü çelişkileri sah-
neye taşıyarak şimdiki zamandan bakılan çarpıcı bir hatırlatma 
sunuyor. Şehir Tiyatroları yerli ve yabancı klasikleri seyirciyle 
buluştururken yeni yazarlar ve oyunlarına da sahnelerinde yer 
verdi. Bu sayede geleceğin klasikleşecek eserlerini ilk kez seyir-
ciyle buluşturdu. Bunlar; Hamlet, Çingene Boksör, Cadı Kazanı 
ve Komik Para’ydı.

Moliere’in Doğumunun 400. Yılı Anısına

Fransız yazar Moliere’in yüz yıllardır eskimeyen efsane komedisi 
Tartuffe; metnin zamansızlığını sahne üstünde de ispatlayan bir 
yorumla İBB Şehir Tiyatroları tarafından tiyatroseverlerle buluş-
turuldu. Tartuffe’u klasik ama bir o kadar da çağdaş bir yorumla 
ayağa kaldıran yönetmen Yiğit Sertdemir, 150 dakika boyunca 
izleyiciyi trajikomedinin içinde tutmayı başarıyor. Ayrıca oyun, 
İstanbul Tiyatro Festivali’nin de en başarılı işlerinden biriydi. 
2022 için biletler tükenmiş görünüyor. Aman diyeyim yeni yılda 
kaçırmayın.

  Haluk Bilginer’den iki veda
Oyun Atölyesi’nin oynadığı, sahnelerin en çok izlenen 
iki oyunu özlenecek oyunlar arasına ilk sıradan girdi-
ler bile. “Kral Lear”, Haziran ayında son kez sahnedeydi. 
Oyunun hikayesi şöyle başlar; İngiltere kralı Lear, artık 
emekli olacağını duyurur ve krallığı kızları arasında 
bölüştürmeye karar verir. 2018 yılından beri oynanan 
Shakespeare oyunu sahneye, bu miras paylaşımıyla bir-
likte kraliyet ailesinde yaşanan güç savaşını taşıyordu. 
Sahnelere veda eden bir diğer oyun ise “Pencere” oldu. 
Tom ve Kyra. Farklı dünya görüşleri olan bir kadın ve bir 
adam. Tüm yargılarından kurtulup yeni bir hayat kura-
bilecekler mi? sorusunun yanıtının arandığı oyun, yine 
Oyun Atölyesi’nin en beğenilen yapımlarındandı. Haluk 
Bilginer’in hem çevirip hem oynadığı Pencere, 301. gös-
termiyle sahnelere veda etti. Her ne kadar bu vedalara 
üzülsek de şunu unutmayalım: “Tiyatro Yerli Yerinde”

Okan Bayülgen’li “Richard” 

Shakespeare’in ünlü trajedisinden hare-
ketle Okan Bayülgen’in yazıp yönettiği 
Richard ilk kez İstanbul Tiyatro Fes-
tivali’ndeydi. Okan Bayülgen, modern 
filozofların yaklaşımlarıyla ele alarak 
Richard’ın gerçekliğini, Shakespeare’in 
Richard’ı hikayeleştirmesini tartışmaya 
açtı desek yeridir. 

İzleyenlerin hayal kırıklığına uğra-
dığını görmezden gelmemek olmaz 
elbette. Kimisi ışık olmamış demiş, 
kimisi ses; kimisi nerede bu oyunun 
akışı demiş, kimisi “Pardon Okan Bey, 
kurguda mı bir hata var?” 

Okan Bayülgen, Shakespeare, Richard, 
tiyatro falan derken aslında kulağa hoş 
geliyor ama anlaşılan oyun tiyatrose-
verleri memnun etmemiş. Bir süre daha 
tartışma konusu olacağa benzeyen Ric-
hard, belki de yüzyılların “Sanat kim 
için?” tartışmasını yeniden alevlendirir 
kim bilir. 

  Tiyatro festivali bir başkaydı
26. İstanbul Tiyatro Festivali adeta bir rüzgâr gibi esip geçti. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 25 Ekim- 26 
Kasım tarihleri arasında düzenlenen festivalin sadece son oyunlarından 3. Richard: “Niçin Yaptım”ı izleme fırsatı bul-
manın hüznünü biraz yaşamıyor değilim. Oysa festival boyunca 23 tiyatro, performans ve dans gösterisinden oluşan 35 
gösterim ve 6 ücretsiz yan etkinlik gerçekleşti. “Sanatsever öğrenciler unutuldu mu?” derseniz ayıp edersiniz. Festivale 
yoğun ilgi gösteren öğrencileri görünce Eczacıbaşı Genç Bilet projesi başlattı ve öğrenciler için biletleri 10 TL’den satışa 
çıkardı. Sonuç ise tiyatro meraklısı gençlerin biletleri saatler içinde tüketmesi oldu.  Hal böyle olunca gösterilerin nere-
deyse tamamı yüzde 90 doluluk oranıyla sahnelendi. Hem de İstanbul’un iki yakasında 18 farklı mekânda. Absürt tiyatro 
örneklerinden klasiklere birçok büyüleyici oyuna ev sahipliği yapan tiyatro festivalindeki 3 oyundan ayrıca bahsetmeden 
bu bahsi kapatmak istemem açıkçası. Ha unutmadan söyleyelim, bir de bize bir mesajları vardı: “Tiyatro Yerli Yerinde” 
dediler efendim. 

Titanlar ilk kez  
Türkiye’deydi

Avrupa tiyatrosunun geleceğine yön 
verecek isimler arasında sayılan Euri-
pides Laskaridis ilk kez Türkiye’deydi. 
Hiciv ve dönüşüm temalarını kullanan 
Laskaridis, akıllardan uzun süre çıkma-
yacak türler ötesi bu oyunu festivalde 
izleyiciyle buluşturdu. 

Aklın henüz oluşmadığı metafizik bir 
alemin kapılarının aralandığı Titan-
lar’da; gülünç ile ciddi, önemli ile 
önemsiz, ışık ile karanlık sürekli yer 
değiştiriyor. Her detayında sürprizler, 
heyecan ve şefkat barındıran Titanlar, 
yaptıklarımızı niye yaptığımızı, ger-
çekte neye ihtiyacımız olduğunu ve ne 
istediğimizi tartışmaya açıyor.

 “Molière Maratonu”  
ama perdeden

Köklerinin Molière’in kurduğu toplu-
luğa kadar uzanan Comédie-Française 
Tiyatrosu, Molière’in doğumunun 400. 
yılını kutladı. Bu kapsamda sahnelediği 
oyunlardan bir seçki de İstanbul Tiyatro 
Festivali’nde beyazperdeden gösterime 
girdi. Tiyatroseverler, “Hastalık Has-
tası”, “Kibarlık Budalası” ve “Tartuffe 
veya İkiyüzlülük”ü beyazperdeden 
de olsa izleme fırsatı buldu. Efendim 
sizlerin de dikkatini çekti mi bilmem 
ama ben “Tartuffe veya İkiyüzlülük” 
oyununu duyunca keyiflenmedim 
değil. Fransız tiyatro tarihinde en çok 
sahnelenmiş oyunlardan olan oyun, 
1664’teki ilk gösteriminden itibaren 
hep sansürlenmiş hali “Tartuffe” adı 
altında oynandı -ki sansürlenme sebebi 
de ilginçtir, meraklısıysanız araştırma-
nızı öneririm - İşin büyüsü tam da bu 
noktada başlıyor. Tiyatroseverler ilk 
kez sansürsüz orijinal hâlini izlediler 
beyazperdeden.  Bana kalırsa Molière’in 
400. yaşı daha iyi kutlanamazdı.

  Yaptılar şekerim
Onu tanımlamaya kelimeler yetmez ama biz kısaca şöyle diyelim: 
Usta oyuncu, yönetmen, oyun yazarı, çevirmen Haldun Dormen. 
Haldun Dormen’in 94 yıllık hikayesi “Yaparsın Şekerim” belgeseli 
ile karşımızdaydı. Dormen’in etkileyici tiyatro kariyeri boyunca 
pek çok ünlü ismi sahneye kazandırırken onları hep aynı sözlerle 
cesaretlendirdiği, “Yaparsın Şekerim” sözleri belgeseline de isim 
olmuş, çok da güzel olmuş. Ağustos ayından itibaren Netflix’te 
izleyiciyle buluşan belgesel, Netflix’in Türk tiyatrosu ile ilgili yap-
tığı ikinci belgesel. İlki 2020 yılında Metin Akpınar’ın yaşamını 
anlatan “İyi ki Yapmışım” belgeseliydi. Her iki yapımında met-
ninde yine Zeynep Miraç’ın imzası olduğunu söylememek ayıp 
olsa gerek.

  İki yıl aranın ardından “Afife  
Tiyatro Ödülleri” 
İki yıl aradan sonra tiyatro sanatçılarını yeniden onurlandıran Yapı Kredi 
Afife Tiyatro Ödülleri 19 Ekim’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Tiyat-
roya adadığı hayatıyla tanınan büyük sanatçı Afife Jale’nin adını yaşatan ve 
tiyatroya verilen emekleri taçlandıran Afife Tiyatro Ödülleri bu sene farklı 
ama özel bir değerlendirme yaptı. Pandemi etkisiyle verilen iki yıllık ara sebe-
biyle bu seneyi Özel Değerlendirme Sezonu ilan ettiler ve 15 Mart 2019’dan 22 
Nisan 2022’ye kadar olan dönemdeki oyunları değerlendirdiler. Türk kadınına, 
tiyatronun sahnelerinin kapılarını cesurca açan Afife Jale’nin anısını yaşat-
maya devam ederken, ödül gecesinde 16 dalda ödül verildi. Özel ödüllerden 
olan Türk tiyatrosunu geliştiren ve dönüşümünde öncü olan oyun yazarlarına 
verilen Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü’nü Gomidas isimli oyunuyla Ahmet 
Sami Özbudak aldı. Komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen Haldun 
Dormen Özel Ödülü’nün sahibi Amadeus olurken, tiyatronun gelişimine katkıda 
bulunan isimlere verilen Yapı Kredi Özel Ödülü ise Zihni Göktay’a verildi. Son 
özel ödül Tiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen Muhsin Ertuğrul Özel 
Ödülü ise Engin Uludağ’a verildi.

  Devlet Tiyatrosunun  
yeni oyunlarından: Limon
Mehmet Baydur’un yazdığı ve ilk kez 1984 yılında Müşfik 
Kenter yönetiminde oynanan Limon, Semih Kaplanoğlu 
tarafından yeniden sahneye taşındı. 

Prömiyerinin Mart ayında yapıldığı oyun, Türk aydınının 
yaşadığı birçok sıkıntıyı net bir şekilde anlatıyor. İlk kez bir 
tiyatro oyunu yöneten usta yönetmen Kasapoğlu ise oyun 
hakkında “Çok kolay bir metin değil. Biraz sabırla izlemeleri 
lazım. Ama olabildiği kadar hem geçmişin ruhunu hem de 
bugünün ruhunu oyuna katmaya çalıştık.” diyor bir röpor-
tajında. Özetle Limon, tiyatronun farklı geleneklerinden 
beslenen örgüsüyle modern bireye ironik bir pencereden 
bakıyor. Bana sorarsanız yeni yılda izleme listelerine 
muhakkak eklenmeli.

M E R V E  T UÇ
m.tuc@litrossanat.com 

Kral Lear

Tartuffe 

  Biyografik belgesellerde  
bu sefer tiyatro ustaları vardı
Türk tiyatrosunun usta oyuncusu Yıldız Kenter’in yaşamının 
anlatıldığı “Türk Tiyatrosunun Kutup Yıldızı: Caniko” belgeseli 
Haziran ayında gala gösteriminde izleyiciyle buluştu. 

Geçtiğimiz yıllardan hatırlayanınız olur belki Genco Erkal’ın yaşa-
mını anlatan “Genco” belgeselini. İşte tam da aynı ekip yani ENKA 
Sanat, bu sefer Yıldız Kenter ve Kenter Tiyatrosu’nun tarihini de 
aktaran bir belgesel daha yapmış seriye. 

Caniko’da çok sayıda ünlü isim, usta oyuncuyu ve anılarını anlatı-
yor. Caniko’nun senaristi Zeynep Miraç ise bir röportajında “Yıldız 
Kenter başka bir ülkede doğsa, belki 20 biyografi belgeseli olurdu.” 
diyerek serzenişini dile getiriyor. 

RichardMoliêre MaratonuTitanlar

  Uzun bir aradan sonra  
‘Aydınlıkevler’ ile döndüler
Şöyle güzel haberlerle başlayalım keyfimiz yerine gelsin. 
Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan 20 senelik aranın ardından 
Aydınlıkevler’i yazdı. Yine bir başka usta Demet Akbağ, 
Aydınlıkevler’le tiyatro sahnelerinde 15 yıl aradan sonra 
tekrar oynadı. Ankara’nın Aydınlıkevler mahallesinde 
geçen oyunun sezon açılışının Ankara’da olmasına şaşır-
madık tabii ki. Ankara ayazı ve 70’li yılların atmosferindeki 
oyun, bakkalından muhtarına, pastanesinden camcısına her 
zamana ait bir hikâye anlatıyor bizlere. Genç bir kadroyla 
beraber çalışmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren usta 
oyuncu Demet Akbağ’ın yanı sıra oyunun kadrosunda ise 
Salih Bademci, Burak Dakak, Sinem Ünsal, Nebi Tolga Yılmaz, 
Sevda Baş, Barkın Sarp Ömer Güneş ve Zeynep Kiraz Tosun 
yer alıyor. E ne diyelim, böyle ustalar iş yapar da sevilmez mi? 

Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri

“Limon” oyunu ekibi
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M Ü Z İ K

Müziğin bin yıllık sesleri 

Dünyada var olan birkaç şehir için kendi başına bir ülkeye dönüşme kararı 
ortaya atılsa İstanbul bu şehirlerden biri seçilir. İstanbul ekonomik, kültürel, 
kozmopolitik yapısıyla tek başına ülke olabilecek potansiyelde. İnsanlığın 

varoluşundan itibaren İstanbul birçok imparatorluğa ev sahipliği yaptı. Her impara-
torluk kültürel manada şehre kendi kültürünün ruhunu bıraktı. Haliyle günümüze çok 
çeşitli çok  ruhlu  bir şehir kaldı. Çok ruhlu şehir, çok çeşitli kültürlerin bir parçası 
olan müzikleri bünyesinde topladı. Geçmişten günümüze İstanbul’un ruhunu yaşatan 
müzikleri yaşatabilmek adına her yıl birbirinden farklı çeşit çeşit müzik festivalleri 
düzenleniyor. Bu sene düzenlenen İstanbul Müzik Festivali, 32. Akbank Caz Festivali 
ve İstanbul 4. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali’ni ele alalım.

Akbank Caz Festivali 

Türkiye’yi caz ile buluşturan Türkiye’nin en uzun soluklu festivallerinden biri olan 
32. Akbank Caz festivali bu yıl 24 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleşti. Festival 
dünyada isim yapmış sanatçıların yanı sıra genç yetenekli yıldızların yer almasını 
sağlayarak  parlamalarına destek oldu. Yarını var edecek yarını devam edecek bugünün 
gençlerine yer vermek çok önemli bir çalışma bu sadece onların tanınmasına kendile-
rinin keşfedilmesine ön ayak oluyor.  Festival kapsamında 22 farklı  mekanda dünya 
ve Türkiye’den 120’nin üzerinde sanatçı yer aldı. Konserler başta olmak üzere söyleşi, 
çocuk atölyesi, dans etkinlikleri gerçekleşti. Caz müziğinin temsilcilerinden  Abdullah 
Ibrahim 6 Ekim’de Atatürk Kültür Merkezi’nde sahne aldı. Birden çok Grammy Ödülü’ne 
sahip iki Kübalı müzisyen, Gonzalo Rubalcaba ve Aymée Nuviola 7 Ekim’de Zorlu PSM 
Turkcell Platinum Sahnesi’nde müzikseverlerle buluştu. “MOMENTS” albümüyle tanı-
nan Dilek Sert Erdoğan 30 Eylül’de Gregor by The Badau sahnesinde müzikseverlerle 
buluştu. Akbank Caz Festivali’nin 7 yıldır  Liselerde devam ettirdiği Liselerde Caz 
Atölyeleri kapsamında farklı okullara giderek gençlerin daha yakından caz müziğini 
ve enstrümanlarını tanımalarına destek oluyor. Caz müziğinin yaşatılması ve gelecek 
yarınlara aktarılması noktasında önemli işlere imza attılar. 

İstanbul 4. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali

Bu sene 4’üncüsü düzenlenen “İstanbul 4. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali” 4- 6 
Ekim tarihleri arasında düzenlendi. Festival sayesinde Türk Halk müziği kültürünü 
yeni gençlere aşılamak. Düzenlenen festivaller arasında kültürümüzü yaşatmak adına  
kıymet vermemiz gereken festivallerden biri. Festival içerisinde bulunan sergiler, atöl-
yeler, söyleşiler ve halk müziği konserleriyle gençleri kaynaştırmak. Kültür ve Turizm 
Bakanlığının katkılarıyla, Sanat Hayattır Derneği tarafından hazırlanan festivalde 
ulusal ve uluslararası sanatçılar yer aldı. İspanya’dan Buika, İran’dan Alireza Ghorbani 
ve Türkiye’yi temsilen İrfani Türküler AKM’de konser verdi. Okay Temiz’in enstrü-
manlarından oluşan sergiyle birlikte Ritim Atölyesi ve ritim konseri festivalde yer aldı. 
Festivalde Türk Halk Müziğinin önemli isimlerinden Elif Buse Doğan, Derya Türkan, 
Ümit Yılmaz, Engin Aslan Şişhane Meydanı’nda üniversitelilerle konserde buluştular. Dünya pandemide büyük buhranını yaşadı desek 

yanlış olmaz. Pandeminin getirdiği sıkıntılarla 
birlikte yaşamın her alanında olduğu gibi kül-
tür sanat etkinlikleri de sekteye uğradı. Neyseki 
pandemiden hemen sonra dünyada olduğu gibi 

Türkiye’nin dört bir yanında da festivaller ve sanat etkinlikleri 
dolup taştı. Müzik festivalleri birçok farklı alanda sanatçıyı 
ağırladı. İstanbul Müzik Festivali, 32. Akbank Caz Festivali 
ve İstanbul 4. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali’nde hangi 
sanatçıların ağırlandığını, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nde 
müziğin kendine has yerini almanağımızda ele aldık. Müzik 
denince aklımıza Spotify başta olmak üzere uygulamalar gel-
meye başladı. Spotify 2022 müzik verilerini paylaştı. Bu sayede 
dünyada ve Türkiye’de en çok dinlenen sanatçı ve  müziklerin 
listesine göz attık. Dijital çağ ile birlikte rap müziğinin yükseli-
şin temellerine inmeye çalıştık ve müzik dünyasında hayatını 
kaybeden önemli isimleri konuştuk. 

Pandeminin etkisini yitirmesi ve 
dijital platformlarda yeni müzik 
trendlerinin yaygınlaşmasıyla 

birlikte dünyanın her köşesinden müzik 
sesleri yükseldi. Salonları ve meydanları 
dolduran kültür sanatseverler bu yıl neler-
le karşılaştı. Aramızdan ayrılan sanatçılar 
kimler? Bu sorular çerçevesinde 2022 mü-
zik dünyasını genel hatlarıyla ele aldık. 

Dünya yıldızları İstanbul’daydı

2022’ye dönüp baktığımızda çok sayıda etkinliğin gerçekleştiği herkesin kendinden bir parça bula-
bileceği konserlerin gerçekleştiğini görüyoruz. 2022 Ocak ayından itibaren konser takvimlerinde 
yer kalmadı. Dünyanın dört bir yanından gelecek sanatçıların haberleri yayıldı. Onlardan bazılarını 

söylersek; 100 milyondan fazla albümü satılan hard rock ve heavy metalin öncülerinden Deep Purple 20 
Temmuz’da Turkcell Kuruçeşme Arena’da, elektronik müziği rock ile birleştiren Metronomy 20 Nisan’da 
Zorlu PSM’de, 30. yılını kutlayan Progresif metali zirveye taşıyan Dream Theater 1 Haziran’da İstanbul 
KüçükÇiftlik Park’ta, ünlü popçu Halsey 3 Eylül’de KüçükÇiftlik Park’ta sanatseverlerle buluştu. Yılı 
bitirirken müziği ile zamanları ve kıtaları aşmış Tunuslu-Amerikalı Emel Mathlouthi ise 3 Aralık’ta 
Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahne aldı. 

Müzik zevkleri  kabuk değiştiriyor

Dünya’da ve Türkiye’de en çok dinlenen müzik uygulaması Spotify 2022’nin en çok dinlenen şarkı 
listesini ve en çok dinlenen sanatçıları açıkladı. Verilere baktığımızda sosyal mecraların gücünü 
görüyoruz. Alışkanlıkların değiştiğini gençlerle birlikte yeni bir müzik çağının başladığını, baş-

layan yeni müzik çağıyla birlikte yerel müzik oluşumundan ziyade genel geçer dünyada kabul gören 
müzik çağına geçtik. Spotify verilerine bakmakta fayda var. Gelin birlikte bakalım. Türkiye’de en çok 
dinlenen sanatçı UZI oldu. UZI’yi takip eden sanatçılar ise Çakal ve Ezhel oldu. En çok dinlenen müziğin 
ise KÖFN’den “Bi’ Tek Ben Anlarım” şarkısı oldu. En çok dinlenen ikinci şarkı UZI’den “Arasan Da” olurken 
üçüncü sırada ise Çakal’dan “İmdat” şarkısı takip etti. 

Kadın sanatçı kategorisine baktığımızda yıllardır değişmeyen listenin başında Sezen Aksu yıllardır 
birinciliği kimseye kaptırmadığı gibi bu sene de birincilik bayrağını elinde tuttu. Hemen arkasından 
onu takip eden sanatçı Güneş oldu. Peki dünyada neler oluyor. Verilere bakılınca çok da şaşırtıcı bir 
tablo ile karşılaşılmadı. Dünyada en çok dinlenen sanatçı 18,5 milyardan fazla dinleme ile Bad Bunny 
iken en çok dinlenen şarkı ise 1,6 milyar ile Harry Styles’ın “As It Was” oluyor. Trend müziklerin anlık  
heyecanlarına kapılıp gidiyoruz. Halbuki biliyoruz ki 10 sene sonra bu müziklerin hiçbiri bilinmeyecek. 
Özellikle Z kuşağının etkili olduğu dönemde bu müziklerin tercih edilmesinin kaynağına  inmek gerekir.

z.okumus@litrossanat.com 

Z E Y N E P  O K U M U Ş

Türkiye festival geçidiydi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Tür-
kiye Kültür Festival Yolu 16 Eylül - 23 Ekim  tarihleri 
arasında Türkiye’nin 5 şehrinde  milyonlarca insanın 

katılımıyla 15 bine yakın sanatçının yer aldığı 3 binden fazla 
etkinlikler gerçekleşti. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsa-
mında  Beyoğlu, Başkent,Troya ve Sur Kültür Yolu Festivalleri 
ile  Konya Mistik Müzik Festivali düzenlendi. Festivaller 
kapsamında müzik alanında uluslararası arenada tanınan 
birbirinden kıymetli isim ile birlikte Türkiye’den de sanat-
çılar sahne aldı. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında 
dünyaya hikâyesini gitarıyla anlatan Yusuf İslam’ın konse-
rinin biletleri satışa sunulduğu ilk günden tükendi. Müziğin 
simyacısı Mark Eliyahu, ECM sanatçısı Avishai Cohen, Paco 
Pena & Friends, Caz şarkıcı Stacey Kent, Mazhar Alanson, 
Ceza, Kenan Doğulu, Murat Boz. Troya Kültür Yolu Festivali 
kapsamında Alman şarkıcı ve DJ Shantel, Yüksek Sadakat, 
Göksel. Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında ise roman-
tizmin tutkulu sesi Luz Casal, Ortadoğu’nun sevilen sesi Liraz, 
Soul rock müziğinin eşsiz sesi Della Miles, Murat Boz, Ajda 
Pekkan, Sena Şener gibi birbirinden önemli isimler sahne aldı. 

Rap müziğin yükselişi geçici mi ? 

Rap müziği, 1970’lerden itibaren Amerika’da siyahiler 
tarafından çıkarılan, 80’lerde ise Avrupa’da yaygın-
laşan hiphop müziğinin bir parçası. Rap müziğinin 

ortaya çıkışı var olan haksızlıklara ve sisteme karşı çıkmak 
için şiddet yerine sanatla kendilerini ifade etmeye çalış-
makla başladı. Son zamanlarda rap müziği dünyanın ve 
Türkiye’nin müzik zirvesinde yerini aldı. Grammy ödülle-
rinde ödül alan Rapçilerin sayısı artmaya başladı. Türkiye’de 
Rap’i dinleyen ve icra eden bir kesim vardı. Ezel, Ceza, Sagopa 
Kajmer gibi isimler kenarda duruyordu. Ancak son iki yıldır 
Rap müziği dünyada ve Türkiye’de dinlenme rekorları kırdı. 
Türk dizilerinde rap müziklerine daha çok yer verilmeye 
başlandı. Z kuşağı gençleri dijital çağda dayatılan müzikler 
yerine kendi istedikleri müzikleri tercih etti. Bununla bir-
likte dinleme verilerinde gençlerin bu alana olan eğilimi göz 
önüne alınarak daha çok müzikler üretildi. Son 3-4 yıldır rap 
yapmaya başlayan yeni isimler oldu. Rap müziğin bu kadar 
yükselmesinin sebeplerinden biri de dünyanın gündemini 
belirleyen Amerika’da son 10 yıldır zirvede yer alıyor olması 
olabilir mi? Bir düşünmek lazım.

Sahneler yarım kaldı  

2022 müzik dünyasında gönlümüze taht kurmuş müzik 
dünyasına önemli eserler bırakmış isimler aramızdan 
tek tek ayrıldı. Türkiye’nin önemli söz ve beste yazar-

larından sanatçı Hülya Şenkul ekranlarda çok gözükmesede 
biliyoruz ki arka planda her zaman çok kıymetli işlere imza 
attı. Piyanist Fazıl Say’ın babası Türk müzik yazarı ve eleş-
tirmeni Ahmet Say aramızdan ayrıldı. Balarısı lakabıyla 
tanınan Türkiye’de müzik komedyenliğin sayılı isimlerin-
den olan Ahmet Faik Şeneri unutmak olur mu? Her zaman 
elindeki armonikasıyla hafızalarımızda olacak. Yorumla-
dığı şarkılardan “Deryalar” ve “Safiye” türküleri ile tanınan, 
sesiyle  kulaklarımızın pasını silen Arif Şentürk’ün sesi 
artık sadece ses kayıtlarında kaldı. Ya peki İlhan İrem o 
naif sesiyle unutulmayacak “Anlasana” şarkısını arkasında 
bıraktı. Türkiye’de olduğu gibi dünyadada müzik alanında 
kayıplar yaşadık.  İtalyan şarkıcı  Nico Fidenco, Alabama 
müzik grubunun kurucusu Jeff Cook, Country müzik şarkı-
cısı  Jody Miller ve ünlü Amerikan müzisyen Jerry Lee Lewis 
gibi dünyaca tanınmış sayısız sanatçı aramızdan ayrıldı.

İstanbul Müzik Festivali  

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın ilk festivali 
olan İstanbul Müzik Festivali 6-24 Haziran 
2022’de 50. yaşını kutladı. 6-24 Haziran tarihleri 
arası festivalin teması “İstanbul” olarak belir-
lenen  İstanbul Müzik Festivali kapsamında 
Türkiye’den  ve yurtdışından 65’in üzerinde 
solist, topluluk ve orkestra 16 farklı mekanda 
sanatseverlerle buluştu. İstanbul Müzik Fes-
tivali etkinlikleri kapsamında sayısız sanatçı 
ağırladı. Hepsine değinmek biraz zor ancak bir-
kaç tane çalışmayı ele alarak İstanbul Müzik 
Festivali’nin kapsamlı çalışmasını görebiliriz. 

Fazıl Say ünlü ilk senfonisi “İstanbul” ile 7 
Haziran’da Atatürk Kültür Merkezi’nde sahne 
aldı. İstanbul Senfonisi, İstanbul’un farklı 
yönlerini ele alan 7 ayrı bölüm altında Bilkent 

Senfoni Orkestrası eşliğinde birkaç sanatçı ile seslendirdi. Viyolonselci Gautier Capuçon, 
Cemi’i Can Deliorman yönetiminde olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 12 Hazi-
ran’da Atatürk Kültür Merkezi’nde sahne aldı. Capuçon, Edgar’ın en ünlü eserlerinden 
biri olan Viyolonsel Konçertosu’nu seslendireceği konserde Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası, “gerçek bir İstanbul bestecisi” olarak anılan Cemal Reşit Rey’in şehre dair 
tutkusunu yansıtan Enstantanelerini ve Dvořák’ın “Yeni Dünyadan” başlığını taşıyan 
senfonisini yorumladı.  “Üç Denizin Sesi” ile tanınan yaptığı projelerle adından söz 
ettiren Tekfen Filarmoni Orkestrası şefi Aziz Shokhakimov ile başarılı piyanist Kirill 
Gerstein 6 Haziran’da Atatürk Kültür Merkezi’nde sahne aldı. 

İstanbul Müzik Festivali denince aklımıza çok çeşitlilik geliyor. İstanbul Müzik Festivali 
bu bağlamda İstanbul’un kültürünü yansıtamadı. Müzik dünyasından çok kıymetli 
sanatçılar, gruplar geldi. Bunlar çok kıymet verici işler. Ancak kültürümüzü yarına 
taşımak istiyorsak daha fazla kültürümüzün bir parçası olan Türk Sanat Müziğine, Türk 
Halk Müziğine daha çok yer vermemiz gerekir. Çünkü festivallerin amaçlarından biri 
dünya müziğini birbirine kaynaştırmakla birlikte festivalin gerçekleştiği ülkeninde 
ruhunu müzik coğrafyasını yansıtmalıdır.  

Deep Purple

Kirill Gerstein

Dilek Sert Erdoğan Gonzalo Rubalcaba ve Aymée Nuviola

Halsey

Derya Türkan Buika Alireza Ghorbani

Arif Şentürk İlhan İrem Mark Eliyahu Luz Casal Sagopa Kajmer

Gautier Capuçon Aziz Shokhakimov

Sezen Aksu
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